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Denne vejledning er beregnet til brugere af Intelect®  

RPW 2. Den indeholder generel information om betjeningen 

af systemet, forholdsregler og vedligeholdelse.

Før behandling af en patient skal brugerne af dette udstyr 

læse, forstå og følge oplysningerne indeholdt i denne 

vejledning for hver af de mulige behandlingsformer samt 

indikationer, kontraindikationer, advarsler og forholdsregler. 

Der henvises til andre ressourcer for yderligere oplysninger 

om anvendelsen af radial trykbølge- og vibrationsbehandling.

TILSIGTET BRUGERPROFIL

Den tilsigtede bruger af denne enhed er en autoriseret 

sundhedsprofessionel, der er trænet i korrekt brug af 

denne enhed.

Fysioterapeuter, ergoterapeuter, atletiktrænere, 

kiropraktorer, osteopater, bandagister, fodterapeuter, 

sportsmedicinske terapeuter og læger.

Enheden må ikke sælges til ikke-professionelle brugere 

uden rekvisition af en læge.

Brugeren skal kunne:

•  Læse og forstå brugervejledningen, advarslerne, 

forholdsreglerne og farerne.

• Opfatte akustiske og visuelle signaler.

•  Læse og forstå forholdsregler og kontraindikationer ved 

brug af enheden.

•  Operatøren må kun betjene en enhed ad gangen og 

behandle en patient ad gangen.

•  Enheden er ikke beregnet til at blive betjent af patienten.

FORORD

FORSIGTIG

Tekst med angivelsen “FORSIGTIG” forklarer, at eventuelle 

brud på sikkerheden vil kunne forårsage mindre til moderat 

personskade eller beskadigelse af udstyret.

Tekst med angivelsen “ADVARSEL” forklarer, at eventuelle 

brud på sikkerheden kan forårsage alvorlig personskade og 

beskadigelse af udstyret.

Tekst med angivelsen “ADVARSEL” forklarer, at eventuelle 

brud på sikkerheden kan forårsage alvorlig personskade og 

beskadigelse af udstyret.

De forholdsregler, som er indeholdt i dette afsnit og i hele 

vejledningen, angives med særlige symboler. Lær disse 

symboler og deres definitioner at kende, før udstyret tages 

i brug. Symbolerne er defineret som følger:

FORHOLDSREGLER

ADVARSEL

FARE

TILSIGTET BRUGSMILJØ

Enheden er beregnet til brug i et klinisk miljø, hvor det 

kan flyttes fra rum til rum. Enheden er ikke beregnet til 

regelmæssig transport fra sted til sted. Den er ikke beregnet 

til hjemmebrug.

TILSIGTET BRUG

Intelect RPW 2-enheden er beregnet til at blive anvendt 

af læger som en effektiv og dokumenteret metode til 

behandling af patienter for indikationer som smerter, 

myofasciale triggerpunkter, lidelser i seneinsertioner og 

aktivering af muskel- og bindevæv.

Individuelle resultater kan variere. Hverken DJO Global, 

Inc. eller nogen af deres datterselskaber yder medicinsk 

rådgivning. Indholdet af dette dokument udgør ikke medicinsk, 

juridisk eller nogen anden form for professionel rådgivning. 

Oplysninger vedrørende diverse helbredsmæssige, medicinske 

og motionsrelaterede tilstande og deres behandling er ikke 

tænkt som en erstatning for den rådgivning, som gives 

af en læge eller en anden medicinsk fagperson.
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GENEREL TERMINOLOGI

Følgende er defiitioner for terminologien, som bruges i denne brugervejledning. Gør dig bekendt med disse begreber, så du 

nemmere kan betjene systemet og kontrollere funktionaliteten af Intelect®RPW 2

SYMBOLER I SYSTEMSOFTWAREN

Startside

Tilbage til forrige skærm

Indstillinger

Indikerer et indsat USB-flashdrev

Indikerer batteriniveau

Indikerer, at der kan ses mere indhold ved at stryge 

lodret

Indikerer, at der kan ses mere indhold ved at stryge 

vandret

Indikerer, at der kan ses mere indhold ved at rulle

Luk vindue/forlad fuld skærm

Bekræft

Gem data

Rediger

Retningslinjer/Tildel til

Oplysninger om smerter

Kør igen

Afslut

 
Eksporter

Importer

Slet

Slet alt

Stop behandling

Falcon-håndstykke til radial trykbølgeterapi

V-Actor-håndstykke til vibrationsterapi

Genvej

SPS (foreslået parameteropsætning)

Brugerdefinerede protokoller

Behandlingsdata

Kliniske ressourcer
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Relativt fugtighedsområde

Atmosfærisk trykområde

Bemyndiget organ

CE-overensstemmelsesmærke 

med nummeret på det 

bemyndigede organ

Klasse 1-udstyr

Radiofrekvensudstyr

Overensstemmelse med  

WEEE-direktivet

Holdbarhed

Partinummer

Ingen kondensering er tilladt

Læs brugsanvisningen

Nominel vekselforsyningsspænding

MD

Mærkning er i overensstemmelse med ISO7010 og ISO15-223-1
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SMERTER I BEVÆGEAPPARATET

Før behandling med radiale trykbølger indledes, skal en 

korrekt undersøgelse og diagnose udføres.

Hold dig ajour med den seneste udvikling og medicinske 

udgivelser vedrørende radial trykbølgeterapi for detaljer 

om kontraindikationer og bivirkninger, der ikke er kendt 

på fremstillingstidspunktet.

RPW-terapi kan anvendes til følgende indikationer:

Myofaciale triggerpunkter (MTrP)
Lokalisering og deaktivering af triggerpunkter.  

Triggere lokaliseres ved lavt energiniveau (ca. 2 bar) ved at 

føre senderen hen over det muskelområde, der skal behandles 

(øget smertefølsomhed), og bliver herefter deaktiveret ved 

anvendelse af et højere energiniveau (ca. 3 bar).

Aktivering af muskel- og bindevæv
Øget cirkulation fremmer blodomløbet i væv og 

styrker stofskiftet.

Impulsvibrationsmassage
Dulmende lindring af muskelbelastning.

Lidelser i seneinsertioner
Plantar fascitis, hælsmerter eller hælspore.  

Plantar fascitis er en betændelsestilstand i foden, der 

er forårsaget af overdreven slid på plantar facia, som 

støtter svangen.

Tendinosis Calcarea/Supraspinatus-Sene
Skulderforkalkninger og kronisk skuldersmerte.

Radial og ulnar humeral epikondylitis
Tennisalbue, ledbetændelse ved cubitus eller radial del af 

albueled (humeral).

Achillodynia
Smerte, der skyldes betændelse i achillessenen eller den 

tilknyttede bursa.

Retropatellar smertesyndrom
Smerte foran, bag ved og rundt om knæskallen.

Tibia-kantsyndrom
Smerte, der sidder langs med eller lige bag ved den mediale 

kant af tibia.

Proksimal tractus iliotibialis friktionssyndrom/
insertionstendinitis trochanterica
Smerte eller ømhed på yderside af knæ eller hofte
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Intelect® RPW 2 må IKKE anvendes under følgende betingelser:

• Behandlingsområder i nærheden af hjerne og rygsøjle.

• Graviditet, gælder alle kropsdele.

• Direkte anvendelse over cancerogene tumorer 

eller læsioner pga. mulighed for at øge 

blodgennemstrømningen i områder med malignitet.

• Polyneuropati-område. Diabetespatienter oplever 

ofte forstyrrede eller nedsatte sensoriske funktioner 

og nervefunktioner i polyneuropati-området.

• Kortisonbehandling: Vent mindst 6 uger efter lokal 

kortisoninjektion, før behandling med radiale trykbølger.

• Hæmofili, trombose, dyb venetrombose eller andre 

koagulationslidelser.

• Antikoagulant medicin.

• Neoplastisk væv eller rumopfyldende læsioner.

• Ved reduceret termisk følsomhed over målområdet 

må behandlingen kun udføres, hvis den 

ansvarshavende læge kontaktes.

• Impulser må ikke anvendes på målområder 

i nærheden af større kar, rygsøjlen eller hovedet 

(med undtagelse af ansigtet).

KONTRAINDIKATIONER
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YDERLIGERE FORHOLDSREGLER

Ved ordination af radial trykbølgebehandling, skal du være 

opmærksom på følgende:

• Radial trykbølgebehandling skal anvendes 

med forsigtighed over knogler, hvor minimale 

(knoglefremspring) eller ingen (stadie IV-sår) 

bløddele er til stede.

• Høreapparater bør fjernes.

• Patienttilslutningsudstyr kan påvirkes negativt 

af betjeningen af pulseret radial trykbølgeudstyr. 

Overhold maksimal afstand mellem enhederne for at 

reducere enhver potentiel mulighed for påvirkning. 

Se EMC-tabellen i slutningen af denne vejledning for 

yderligere oplysninger:

• Enhver blødningstendens forøges af varme pga. 

stigning i blodgennemstrømning og det opvarmede 

vævs vaskularisering. Der skal derfor udvises omhu, 

hvis patienter med blødningsforstyrrelser behandles 

med radial trykbølgebehandling.

• Hyppig overvågning af intensitetsniveau og 

hudrespons skal udføres ved alle behandlinger.

• Sæt altid senderen på huden med små 

cirkelbevægelser.

• Anvend aldrig radial trykbølgeterapi på hovedet.

• Områder med metalimplantater må ikke 

behandles direkte.

• Det er muligt, at patienter med aktiv 

autoimmunsygdom ikke reagerer positivt 

på behandlingen

KOMPLIKATIONER

Der kan opstå bivirkninger efter en behandling med radial 

trykbølgeterapi. Størstedelen vil indtræffe efter 1-2 dage. 

Gentag ikke behandlingen, før de indtrufne bivirkninger er 

reducerede. Almindelige bivirkninger omfatter:

• Erytem, hudrødme

• Hævelse

• Smerter

• Hæmotom

• Petecchier, røde pletter

• Hudlæsioner som følge af forudgående 

kortisonbehandling

• Disse bivirkninger aftager generelt efter 5 til 10 dage

PATIENTDELE

Sendere Materiale Patientdel type:

A6 Stål 1.4021 Type B

T10 Stål 1.4021 Type B

C15 Keramisk volcera Type B

DI 15 Titangrad 5 ELI Type B

F15 PTFE Type B

D20-S Stål 1.4542 Type B

D35-S Stål 1.4542 Type B

D20-T Titangrad 5 ELI Type B

Ro40 Stål 1.4021 Type B

R15 Stål 1.4021 Type B

V10 POM-C LSG (ACETRON) Type B

V25 POM-C LSG (ACETRON) Type B

V40 POM-C LSG (ACETRON) Type B

PERI-AKTØRER POM-C LSG (ACETRON) Type B

RYGSØJLEAK-

TØRER 

Polyvinylidenfluorid  

EpoFlon – ECTFE (Halar)
Type B

Ultralydsgel Vand afioniseret vandgel (PH7) Type B
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PRODUKTBESKRIVELSE

Intelect® RPW 2 er en ballistisk chokbølgegenerator 

drevet af komprimeret luft. Chokbølgerne i enheden 

genereres med en ballistisk præcisionsmekanisme 

i håndstykket. Et projektil accelereres af komprimeret luft. 

Projektilets bevægelse og vægt producerer kinetisk energi. 

Når projektilet rammer en ikke-bevægelig overflade, 

chokbølgetransmitteren, omdannes denne kinetiske energi 

til lydenergi. Denne akustiske impuls føres ind i vævet, 

der skal behandles, ved hjælp af gel. Disse bølger er fysisk 

klassificeret som radiale trykbølger. Den påførte trykimpuls 

spreder sig radialt i vævet og har en behandlende effekt på 

vævsområder nær overfladen.

Bemærk:  Udstyret må kun anvendes af en autoriseret og 
praktiserende læge.
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Gelflaske

Gel til diagnostiske og terapeutiske medicinske procedurer 

skal være vandbaseret med deioniseret vand. Ingen 

formaldehyd, ingen fedt. Kun til udvortes brug.

Pose

KOMPONENTER

I disse instruktioner skal udtrykket “venstre” og “højre”, der 

henviser til enhedens sider, forstås som set fra brugerens 

synsvinkel, når denne står foran enheden.

Komponenterne i Intelect® RPW 2 er vist herunder.

Falcon-håndstykke

Gelflaskeholder

Kabelholder
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DOWNLOAD AF BRUGERVEJLEDNING

1. Gå til Chattanoogas websted www.chattanoogarehab.com 

for at downloade brugervejledningen

2. Færdiggør registreringen, og få oplysninger om software 

og brugervejledningsopdateringer, og registrér din enhed

3. Vælg din INTELECT RPW 2-model

4. Klik på download brugervejledning for at starte download

5. Det er nødvendigt med en pdf-læser for at kunne læse 

brugervejledningen

SYSTEMOPSTART

Gennemfør følgende trin for at starte Intelect® RPW 2.

TILSLUT ENHEDEN TIL LYSNETTET

1. Sæt strømledningen i stikket bag på enheden. Sæt den 

anden ende af ledningen i en eludgang.

Bemærk:  I nødsituationer kan netledningen trækkes ud bag 
på enheden.

2. Tilslut Falcon-håndstykket til den højre konnektor.

3. Tænd for enheden ved hjælp af strømafbryderen bag 

på enheden.

STOP BEHANDLING

Tryk på Start/Pause-knappen for at sætte behandlingen 

på pause, og tryk derefter på Stop på berøringsskærmen. 

Hvis enheden er tilsluttet lysnettet, skal du trykke på Tænd/

Sluk-knappen på frontpanelet og derefter slukke afbryderen 

bag på enheden.

Udløs håndstykket, eller tryk på Start /Pause-knappen for at 

sætte behandlingen på pause, og tryk derefter på Stop på 

berøringsskærmen. Hvis enheden er tilsluttet lysnettet, skal 

du slukke afbryderen bag på enheden.

Tryk og hold nede 
for at slukke
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• Denne enhed skal betjenes ved 10 °C til +40 °C og 30 % til 75 % relativ luftfugtighed (ingen kondensering). Enheden skal 

transporteres og opbevares ved  -20 °C til +60 °C og 10 % til 90 % relativ luftfugtighed (ingen kondensering). 

• Krav til atmosfærisk tryk: 70 kPa til 106 kPa.

• Falcon-håndstykket skal betjenes ved 10 ° C til + 40 ° C og 5% til 95% relativ fugtighed (ingen kondens). Håndstykket skal 

transporteres og opbevares ved 0 ° C til + 60 ° C og 5% til 95%. Relativ fugtighed (ingen kondens).

• V-Actor HF-håndstykket skal betjenes ved 10 ° C til + 30 ° C og 5% til 95% relativ fugtighed (nej kondensation). 

Håndstykket skal transporteres og opbevares ved 0 ° C til + 60 ° C og 5% til 55% relativ. Fugtighed (ingen kondens)

• Ved en omgivelsestemperatur på 20 °C kræver Intelect RPW 2 5 timer til at gå fra den minimale opbevaringstemperatur 

imellem brug, til temperaturen, hvor Intelect RPW 2 er klar til brug.

• Den tid, der kræves for at Intelect RPW 2 afkøles fra den maksimale opbevaringstemperatur mellem brug, indtil Intelect 

RPW 2 er klar til dets tilsigtede brug, når omgivelsestemperaturen er 20 ° C, er 5 timer

• Ved enkeltfejlstilstand og under ekstreme anvendelsesforhold kan håndstykkets maksimale temperatur nå op på 47 °C. 

Der er ingen speciel helbredsrisiko forbundet med denne temperatur, bortset fra brugerens komfort. 

• Brug af andre dele eller materialer end DJO’s kan kompromittere minimumssikkerheden.

• Tilslut kun elementer og udstyr, der er specificeret i denne brugervejledning som en del af Intelect RPW 2-systemet eller 

som kompatible med RPW 2-systemet, til denne enhed.

• FORETAG IKKE afmontering, ændring eller ombygning af enhed eller tilbehør. Det kan forårsage beskadigelse af enheden, 

funktionsfejl, elektrisk stød, brand eller personskade. 

• Før brug af terapienheden skal operatøren tjekke, at den virker korrekt og kan betjenes. Kabler og stik skal i særdeleshed 

tjekkes for tegn på skader. Enheden må ikke anvendes, hvis der er beskadigede dele, da der er risiko for elektrisk stød. 

• Tilbyd altid patienten høreværn inden anvendelse.

• Påfør patientens hud et passende lag koblingsgel på behandlingsområdet samt på chokbølgesenderen.

• Det maksimale energiniveau, der anvendes under behandling, må under ingen omstændigheder få patienten til at føle 

smerte.

• Påfør IKKE mere end 300 chokbølger på samme sted under behandlingen.

• Senderens overflade kan blive op til 47 °C. Længerevarende hudkontakt kan forårsage mindre forbrændinger. Afbryd 

terapien efter maksimalt 6000 impulser, så senderen kan køle ned.

• Hvis enheden betjenes ved tryk, der er højere end 3 bar uden en slagoverflade, kan det beskadige håndsættet.

• For at undgå risiko for at snuble opbevares alt tilbehør og tilhørende ledninger adskilt under behandlingen ved at bruge 

krogen på siden af enheden.

• Kobl instrumentet fra strømforsyningen, inden nogen form for rengøring eller eftersyn påbegyndes.

• Fare for skade som følge af udløsning af impuls, hvis håndstykket er åbent.

• Kobl håndstykket fra kontrolenheden, inden du påbegynder nogen form for rengøring eller vedligeholdelse.

• Enheden har ingen indvendige komponenter, som skal vedligeholdes af brugeren. I tilfælde af funktionsfejl skal brug 

af enheden straks indstilles, og dit lokale DJO-kontor kontaktes via www.djoglobal.com med henblik på assistance 

og serviceinformation.

• Må ikke bruges, mens du sover eller betjener tungt udstyr

FORSIGTIG
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ADVARSEL
• Denne enhed må kun anvendes af en læge eller en registreret praktiserende læge. 

• Kontaminerede sendere og kontamineret gel kan medføre infektion. Desinficer håndstykket efter hver behandling. 

• Brug IKKE Intelect RPW 2 i vand (karbad, brusebad osv.), der kan medføre elektroniske fejl 

• Betjen IKKE Intelect RPW 2 i nærheden af eller i samme miljø som en mikrobølgeovn eller et RF-

kortbølgediatermisystem.

• Brug IKKE denne enhed i et miljø, hvor andet udstyr, der bevidst udsender elektromagnetisk energi uden at være 

afskærmet, anvendes.

• For at undgå risiko for elektrisk stød må dette udstyr kun tilsluttes en strømforsyning med jordforbindelse.

• Påfør IKKE mere end 300 chokbølger på samme sted under behandlingen.

• Undgå kraftigt tryk med chokbølgesenderen på patientens hud. 

• UNDGÅ at udløse impulser, medmindre impulssenderen er i kontakt med behandlingsområdet!

• Bærbart RF-kommunikationsudstyr må ikke anvendes tættere på nogen del af Intelect RPW 2, inklusive kablerne 

specificeret af producenten, end 30 cm (12 in). Det kan resultere i en forringelse af udstyrets ydeevne.

• Brug af tilbehør, håndstykker og sendere, udover dem, der er specificeret af producenten af produktet eller følger med 

produktet, kan resultere i dette udstyrs øgede elektromagnetiske emission eller nedsatte elektromagnetiske immunitet 

og dermed forkert drift.

• Udstyret er konstrueret, så det overholder de elektromagnetiske sikkerhedsstandarder. Dette udstyr genererer, bruger 

og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med brugsanvisningen, 

kan det skabe skadelig interferens for andet udstyr i nærheden. Skadelig interferens med andet udstyr kan fastslås ved at 

tænde og slukke for dette udstyr. Forsøg at afhjælpe interferensen ved hjælp af et eller flere af følgende tiltag:

  » Drej eller flyt modtagerenheden.

  » Anbring udstyret længere fra hinanden.

  »  Tilslut udstyret til en udgang på et andet kredsløb end det, som det andet udstyr er tilsluttet.

  » Kontakt en autoriseret DJO-forhandler for at få hjælp.

• Det er ikke tilladt at udføre ændringer på udstyret.

• Intelect® RPW 2 kan være modtagelig for elektrostatisk udladning (ESD) ved mere end ± 8 kV, når man griber fat  

i Falcon- eller V-Actor-håndstykket første gang. I tilfælde af en sådan udladning kan Intelect® RPW 2 opleve 

kommunikationstab. Intelect® RPW 2 annullerer alle aktive output og sørger for, at enheden automatisk skifter til sikker 

tilstand.

• For at forhindre elektrostatisk udladning (ESD) ved mere end ± 8 kV:

 » Tag fat i og hold på håndstykket, inden behandlingen påbegyndes. Hvis du er nødt til at lægge applikatoren ned, 

inden behandlingen er afsluttet, skal du først stoppe den aktuelle behandling og derefter sætte applikatoren i 

holderen.

 » Hold luftfugtigheden i brugsmiljøet på en relativ luftfugtighed på mindst 35 %.

 » Gulve bør være af træ, beton eller keramiske fliser. Hvis gulvene er dækket med syntetisk materiale, anbefaler DJO, 

at der anvendes foreanstaltninger til at sikre, at den relative luftfugtighed er på mindst 35 %.

 » Kommuniker disse ESD-forholdsregler videre til sundhedspersonale, kontrahenter, besøgende og patienter.

• Bloker IKKE enhedens ventilationsåbninger.

• Potentiel elektromagnetisk eller anden interferens kan forekomme hos denne eller andet udstyr. Forsøg at minimere denne 

interferens ved ikke at bruge andet udstyr i forbindelse med det

• Dette udstyr er ikke designet til at forhindre indtrængen af   vand eller væsker. Indtrængning af vand eller væsker kan 

forårsage funktionsfejl i interne komponenter i systemet og derfor skabe risiko for personskade.
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FARE
• Tilslut IKKE enheden til en elforsyning uden først at have sikret, at spændingen er korrekt. Forkert spænding kan 

forårsage skade på, elektrisk stød fra, funktionsfejl i eller brand i enheden samt personskade. Din enhed er fremstillet til 

kun at blive betjent med den strømspænding, som fremgår af spændingsangivelsen og serienummerpladen. Kontakt din 

DJO-forhandler, hvis enheden ikke har korrekt angivelse heraf. 

• Enheden er ikke beregnet til anvendelse i oxygenrige omgivelser. Der er fare for eksplosion, hvis enheden anvendes 

i nærheden af brændbare bedøvelsesmidler i en blanding med luft, oxygen eller lattergas. 

• Hvis enheden ikke kan betjenes på en sikker måde, skal den repareres af en certificeret servicetekniker, og brugerne skal 

informeres om de farer, der er forbundet med enheden.
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UDPAKNING AF ENHEDEN

Enheden leveres generelt med emballeringsmateriale 

suppleret af producenten. Da enheden vejer ca. 32 kg 

(72 pund) skal den pakkes ud af mindst 2 personer.

Det gøres på følgende måde:

• Placér transportpakken, så pilene peger opad.

• Fjern sikkerhedsbåndene fra transportpakken.

• Løft transportpakken af opad.

• Fjern det resterende skummateriale.

• Løft (mindst 2 personer) enheden fra det nederste 

pakkeelement.

• Tjek, at enheden ikke er beskadiget, inden 

du fortsætter.

Straks efter enheden er pakket ud, gør da følgende:

1. Efterse leveringsdokumenterne og bekræft, at leveringen 

er fuldstændig.

2. Kontrollér de eksterne komponenter og tilbehøret for 

mulig transportskade.

3. Bekræft, at pakken indeholder følgende

• Intelect® RPW 2-enhed

• Lynvejledning til Intelect® RPW 2

• USB-stik

• Pose

• Gelflaskeholder

• Kabelholder

• Strømledning

• Flaske med Conductor™ transmissionsgel – 

250 ml (8,5 oz)

• Standardtilbehør, der omfatter følgende:

            » RPW Falcon-håndstykkeapplikator

            » Projektil

            » R0 40 - 15 mm ESWT-sender

            » D20-S D-ACTOR® 20 mm sender

            » Forseglingssæt

            » Indføringsrør

            » Rengøringsbørste

4. Behold den originale emballage. Den kan være nødvendig 

til transport af udstyret. Se afsnittet Tilbehør på side 64 for 

information. For oplysninger om valgfrit tilbehør.

5. Der følger en bæretaske med til enheden. Bæretasken kan 

hænges på håndtaget på siden af enheden og anvendes til 

opbevaring af tilbehør.

a. Placer bæretasken på siden af enheden, lige under 

håndtagets skinne

b. Sørg for, at den tilknyttede tekstildel er over skinnen

c. Fastgør tekstildelen til burrebåndet bag på bæretasken
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6. Gelholderbægeret kan fastgøres på en af enhedens sider. 

7. Kabelholderen anvendes til at hænge håndstykkets kabler på.

I disse instruktioner skal udtrykket “venstre” og “højre”, der 

henviser til maskinens sider, ses fra brugerens synsvinkel, når 

denne står foran enheden.

Komponenterne i Intelect® RPW 2 er vist herunder.



19 ENHEDSBESKRIVELSE DK

BRUGERVEJLEDNING TIL INTELECT® RPW 2

ENHEDSBESKRIVELSE

Håndtag

Farveberøringsskærm

Start/pause-knap

Understøttelse af Falcon-
håndstykke

Senderbakkeholder*

USB-forbindelse

Justerings-
drejehåndtag

Understøttelse af 
V-Actor-applikator 

Knap
TÆND/SLUK

Tænd/sluk-knap

* Enheden leveres med 2 sendere. Andre viste sendere er ekstraudstyr.
* V-Actor-applikator er ekstraudstyr.



20 OPSÆTNINGSVEJLEDNING DK

BRUGERVEJLEDNING TIL INTELECT® RPW 2

OPSÆTNING AF FALCON-HÅNDSTYKKE

1. Skru skaftet af håndstykket, og træk det ud af håndstykkets 

håndtag. Brug den medfølgende fastnøgle til formålet.

2. Sæt det nye projektil ind i det påmonterede indføringsrør.

3. Skru skaftet på håndstykket med fingrene. Hold 

håndstykket godt fast mod lejet med den ene hånd, 

og spænd skaftet fast med fastnøglen. Skaftet må ikke 

længere kunne skrues løs med fingrene.

4. Skru senderens skruehætte med den påkrævede 

transmitter godt fast på håndstykket. For senderhætter 

med to dele: Sørg for, at de to dele af hætterne er skruet 

godt på, og at skruehætten til chokbølgesenderne er skruet 

godt fast på skaftet.

5. Tilslut Falcon-håndstykket til enhedens højre konnektor.
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START AF ENHEDEN

Sæt ledningen i stikket bag på enheden og stikket i en stikkontakt. 

Tænd for enheden ved hjælp af kontakten bag på enheden.

Sørg for, at lysnetstikket altid er tilgængeligt, da det kan 

fungere som en nødafbryder. Sluk på vippekontakten til 

netstrømforsyningen for at slukke enheden fuldstændigt. 

Tag stikket til netstrømforsyningen ud af stikkontakten for 

at frakoble alle terminaler fra netforsyningen.

1. Initialiseringsskærmen nedenfor vises i et par sekunder, 

mens enheden starter op.

2. Herefter vises den første opsætningsskærm, hvor brugeren 

kan indstille sprog og tid på enheden.

3. Klik på knappen "Fortsæt" for at gå til startskærmen

IFU DOWNLOAD

1. Gå til Chattanooga websiden www.chattanoogarehab.com

2. Gå til produktfanen Intelect RPW 2.

3. Udfyld registreringsformularen for at blive informeret om 

nye softwareversioner og IFU-opdateringer.

4. Gå til dokumentfanen. 

5. Klik på den seneste version af din Intelect RPW 2 enhed 

brugervejledning for download.

Bemærk: Der kræves en PDF-læser for at vise IFU.

INDIKATORLAMPER PÅ 
ENHEDEN
Intelect RPW 2 er udstyret med flre lysindikatorer:

ON/OFF KNAP BLÅ INDIKATOR:

• Lyser konstant, når enheden er tilsluttet til netstrøm

• Blinker, når der tændes/slukkes

AFSPIL/PAUSE KNAP BLÅ INDIKATOR:

• Den blinker, når brugeren kan starte/genoptage en

behandling. I modsat fald lyser den konstant.
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KOMMUNIKATIONER

Download og installer Windows 10 Intelect Connect-appen gratis fra chattanoogarehab.com

For at forberede for kommunikation med INTELECT MRPW 2 skal du trykke på indstillingsknappen og rulle ned, og trykke på 

knappen Dataoverførsel for at starte Bluetooth-forbindelse

1. Du skulle nu se meddelelsen Waiting for connection 

(Venter på forbindelse) mens enheden søger efter 

computeren, som den skal parres med.

2. Hvis der er én eller flere aktive kanaler på enheden, som 

giver behandling, vises der en fejlmeddelelse Active channel 

please stop before data transfer (Stop aktiv kanal, inden 

dataoverførsel). 

3. Enheden vil vise en talkode; indtast denne kode 

i computeren for at afslutte parringen. Der vises Connected 

(Forbundet) på skærmen og dataoverførsel via Windows 10 

App kan begynde.

4. Når den er forbundet i app'en, vises enhedens navn og 

type samt behandlingsdata/protokoller tilgængelige for 

eksport til computeren.

5. Behandlingsdata vises ved en identifikator. Når du vælger 

et emne, vises behandlingsdata associeret med dette id.

6. Brugerdefinerede protokoller vises ved navn og kan 

eksporteres til computeren og importeres fra computeren til 

enheden. Bemærk, at behandlingsdata kun kan eksporteres 

og ikke importeres.
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BETJENINGSDATA OG MÆRKEDATA

Værdierne, der vises på enheden, vises med en tolerance 

på ±10 %

Bredde ...............................................................................................420 mm 

Dybde .................................................................................................410 mm 

Højde ................................................................................................ 1140 mm

Standardvægt (med 1 håndsæt) ............................32 kg ( 72 pund)

Omgivelsestemperatur ................................................... 10 °C - 40 °C 

Relativ luftfugtighed ...........................................................30 % til 75 %

Lufttryk ....................................................................700 hPa til 1060 hPa

Strømforbrug

350 VA (Model 2173DEV)

350 VA (Model 2174DEV)

450 VA (Model 2175DEV)

Input

120 V AC~ 50 - 60 Hz 350 VA (Model 2173DEV) 

220 - 240 V AC~ 50 Hz 350 VA (Model 2174DEV)

230 V AC~ 60 HZ 350 VA

100 V AC~ 50 - 60 Hz 450 VA (Model 2175DEV)

Output 

0,3 - 5 bar, 1 - 21 HZ (RPW), 1 - 50 HZ (V-Actor)  

(Model 2173DEV) 

0,3 - 5 bar, 1 - 21 Hz (RPW), 1 - 50 HZ (V-Actor)  

(Model 2174DEV)

0,3 - 5 bar, 1 - 21 Hz (RPW), 1 - 50 HZ (V-Actor)  

(Model 2175DEV)

Tilstand ..............................................................Enkel eller kontinuerlig

Udgang for komprimeret luft........................................0,3 – 5,0 bar

Trinvise strømindstillinger ............................................................0,1 bar

Impulsudsving ..............................cirka. 2 mm ved 3 bar, tomgang  

(uden tilslutning)

Impulsbredde ................................................................... cirka. 6 - 12 ms

Impulsfrekvens ........................................................... 1 - 21 Hz for RPW

1 - 50 Hz for vibration

Sikringer .................................................2 X T6,3 A H 250 V 5X20 mm

Elektrisk klasse .............................................................................KLASSE I

Eltype (beskyttelsesniveau) .......................................................TYPE B

Lovmæssig risikoklasse ..........................i overensstemmelse med  

MDD 93/42/EØF

Masse .................................................................................29 kg (64 pund)

Sikker arbejdsbelastning .................................................5 kg (11 pund)

TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR 
FALCON-HÅNDSTYKKE

Udgang for komprimeret luft.........................................1,0 – 5,0 bar

Omgivende temperatur under betjening ...................  10 – 40 °C

Omgivende temperatur under  

opbevaring og transport ...................................................... 0 – 60 °C

Omgivende lufttryk under betjening .................800 – 1.060 hPa

Omgivende lufttryk under  

opbevaring og transport ......................................... 500 – 1.060 hPa 

Luftfugtighed under opbevaring  

kondensering og transport.......................................5 – 95 %, ingen

Luftdrift ................................................ 5 – 95 %, ingen kondensering

Vægt .......................................................................................................480 g

SOFTWARE

Software er udviklet og leveret af DJO.

Tryk på knappen Indstillinger for at se softwareversionen. 

Softwareversionsnummer findes ved at trykke på 

skærmenhedens versionsnummer.

TRANSPORT- OG OPBEVARINGSFORHOLD

Omgivelsestemperatur ..................................................20 °C - 60 °C

Relativ luftfugtighed ................. 10 % - 90 % ingen kondensering

Lufttryk ................................................................... 500 hPa til 1060 hPa

RØD

Karakteristika af RF-sender/modtager:

- Frekvensbånd for overførsel: 2400–2483,5 MHz

- Modulationstype: GFSK

- Datahastighed: Op til 2Mbps 500kHz afvigelse ved 2Mbps

- Effktiv udstrålingsstyrke: +6dBm
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KLARGØRING AF PATIENT 

Før anvendelsen af radial trykbølgeterapi på patienten skal 

du først klargøre patientens hud. Ved at klargøre patientens 

hud korrekt før terapien, opnår du, at der kan trænge mere 

energi frem til det relevante område og dermed mindske 

irritation af huden.

Patientens hud klargøres til terapi som følger:

1. Vask huden grundigt med mild sæbe og vand eller 

spritserviet på det sted, du har tænkt dig at behandle.

2. Lad huden tørre grundigt.

3. Påfør rigeligt med ultralydgel på området på patienten.

RPW-behandling, der gives i den rigtige dosis og til de 

korrekte indikationer, er en fremragende behandling ved 

mange kroniske tilstande, som andre behandlingsmetoder 

ikke kan forbedre eller helbrede. RPW-terapi er anerkendt 

blandt terapeuter takket være de positive resultater og den 

relativt korte behandlingsperiode.

TIP TIL BEHANDLING

• Lad din patient hvile i en afslappende stilling under 

behandlingssessionen, og giv vedkommende 

et sammenrullet håndklæde til at lægge under 

ekstremiteten for at ligge bedre, hvis det er nødvendigt 

under en løftet behandling.

• Lokaliser de smertefulde områder, du planlægger at 

behandle. Det kan være en god ide at markere områderne 

med en filtpen.

•  Påfør et passende lag gel på huden i behandlingsområdet.

Tal med din patient, og sørg for, at de forstår følgende:

• Behandlingen skal starte på et minimalt bartrykniveau

• Bartrykniveauet skal stige langsomt, manuelt eller 

automatisk, når du bruger Komforttilstand

• Patienten er ansvarlig for at fortælle klinikeren, hvis 

behandlingen bliver smertefuld

Bemærk: Terapeuten skal være opmærksom på patientens 
kropsreaktioner på behandlingen
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Intelect® RPW 2 tænd/sluk-knap har flere lysindikatorer:

- Lyser stabilt ved tilslutning af enhed til lysnettet

- Blinker ved tænd/sluk-procedurer

START/PAUSE-knappens blå indikator: blinker, når brugeren kan starte/genoptage en behandling. Ellers stabil.

SKÆRMBESKRIVELSE

ENHEDENS BRUGERGRÆNSEFLADE

1. Menubjælke

2. Hovedområde

3. Kanalbjælke



26 BRUGERGRÆNSEFLADE DK

BRUGERVEJLEDNING TIL INTELECT® RPW 2

Hver skærm indeholder følgende områder:

Menubjælke
Placeret øverst på hvert skærmbillede med angivelse af navnet på den aktuelle skærm.

Hovedområde
Dette område ligger under menubjælken og viser ikoner, der er unikke for den aktuelle skærm.

1. Menubjælke

2. Hovedområde

3. Kanalbjælke
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FORKLARING AF NEDERSTE SKÆRMFELT

Startskærmen fortæller, om håndstykket (-erne) er tilsluttet (tilgængeligt = tilsluttet, utilgængeligt = ikke tilsluttet). Hvis 

håndstykket er tilsluttet, men enheden registrerer en fejl, vises der muligvis en meddelelse. Se side 64 for at få oplysninger.

Venstre side af skærmen fortæller dig, hvilken sender du har valgt, med et billede af senderen – sørg for, at den rigtige sender er 

tilsluttet i enden af håndstykket.

Den højre side af skærmen fortæller dig impulsantal, behandlingsstatus, valgt håndstykke (terapi). Behandlingsstatussen vil 

ændre sig, efterhånden som behandlingen skrider frem i generelt følgende rækkefølge: Setup, Sigt, Bevæbnet, I gang, Pause, 

Afsluttet.

V-Actor-status: 
Tilgængelig

Falcon-status: 
Tilgængelig
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MULIGE KANALSTATUSSER:

Angiver, at 

håndstykket er 

klar til brug

Angiver, at håndstykket ikke 

er klar til brug

Angiver, at 

sendertype ikke 

er valgt

Angiver, at sendertype 

er valgt

Angiver, at 

kompressor er 

armeret

Angiver, at behandling er 

i gang

Angiver, at 

behandling er 

på pause

Angiver, at håndstykket ikke 

fungerer korrekt eller ikke er 

kompatibelt med INTELECT® 

RPW 2

Angiver, at 

behandlingen er 

gennemført

FORKLARING AF BAR

Bar er måleenheden for den intensitet, håndstykket påfører og patienten føler. 

Barindstillingerne kan øges eller mindskes ved hjælp af drejeknappen på enheden.

Barmål starter ved 0,3 og kan gå op til 5,0. Bar vil øges i trin på 0,1.

Lave indstillinger som <1,0 bar bør kun anvendes ved behandling af rygsøjle og ansigt, undtagen hvis patienten har en lav smertetærskel. 

Alle andre behandlinger bør anvende barindstillinger over 1,4.
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Funktionen Komforttilstand tænder og slukker rampefunktionen. Denne funktion øger langsomt barintensiteten, og gør det 

muligt for patienten at vænne sig til udgangstrykket, i stedet for at den fulde ladning afgives på én gang. Denne funktion er 

som standard slået 'TIL', den sætter enheden i stand til gradvist at øge barintensiteten til behandlingens ønskede barindstilling. 

Enheden vil øge barintensiteten til den ønskede barindstilling ved at starte på 1/10 af den ønskede barintensitet, hvorefter 

enheden langsom øger intensiteten med trin på 1/3 af mængden af impulser, indtil den når den fulde barintensitet.

Denne funktion kan slås ‘FRA’ ved at røre skærmen.

Bemærk:  Hvis Komforttilstand er slået 'FRA' inden påbegyndt behandling, kan den ikke aktiveres midt i behandlingen, mens en behandlingssession er 
i gang.

Enheden kan sættes på pause, imens den er i færd med at øge behandlingens barstyrke under behandlingen.

Når behandlingen genoptages, kan behandlingen fortsætte på en af tre måder:

1. Fortsætte med at øge (ramp) barintensiteten til behandlingens fulde styrke

2. Behandlingen kan genoptages ved barniveauet for tidspunktet, den blev sat på pause

3. Behandlingen kan genoptages, og klinikeren kan dreje på enhedens drejeknap, så øgningen (ramp) har en lavere indstilling for 

resten af behandlingen.

Barjusteringen er den mest følsomme parameter, der skal indstilles, og det er meget vigtigt at den indstilles korrekt. 

Et lavt niveau af barenergi vil ikke være effektivt, da 50 % af energien går tabt på hudens overflade. Mens et højt niveau af energi 

kan udløse intens smerte under behandlingen, så patienten måske undlader at søge yderligere behandling. Intelect RPW 2's 

komforttilstand er designet til at hjælpe klinikeren med at bestemme, hvilket barniveau og hvilket niveau af ubehag, patienten 

kan klare.

INGEN ØGNING 
(RAMP)

ØGNING 
(RAMP) TIL

ØGNING 
(RAMP) TIL, 
MEN STOP

BA
R

BEHANDLING
2000 IMPULSER

3 BAR

FORKLARING AF KOMFORTTILSTAND

I ældre Intelect® RPW blev denne funktion kaldt Rampetilstand. Samme brugervenlige funktion er tilgængelig i RPW 2.
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  INDSTILLINGER

Ikonet for indstillinger i øverste højre hjørne af startskærmens menulinje giver brugerne mulighed for at indstille præferencer, og 

du kan få adgang til dem ved at trykke på '' knappen.

Stryg lodret ned for at se flre indstillinger.

1. På startskærmen vises "Intelect RPW 2" som "navn på den aktuelle skærm" i midten af menulinjen som standard.

2. Sprog: Tryk på denne boks, hvis du vil vælge et andet sprog.

3. Enhedens navn kan ændres, f.eks. klinikkens navn. For at gøre dette skal du trykke på knappen Device name (Enhedsnavn), og 

indtaste det nye navn med det viste tastatur, og derefter trykke på Enter, hvorefter det nye enhedsnavn vises på

startskærmen.

4. Dato og tid kan indstilles ved at trykke på knappen Date and time (Dato og tid), og dato- og tidsformat kan også indstilles

på denne skærm.

5. Tryk på knappen Screen and sounds (Skærm og lyde) for at gå til denne menu:

» Vælg knappen Brightness (Lysstyrke) for at justere lysstyrken. Lysstyrkeområdet er 0% (svageste) til 100%

(stærkeste) i trin på 10%. Standardindstillingen er 80%.

» Vælg knappen Volume (Lydstyrke) for at justere lydstyrken. Lydstyrkeområdet er 0% (fra) til 100% (højeste) i trin på

10%. Standardindstillingen er 40%.

» Ved at trykke på tastaturets lydstyrkeknapper, kan du slå tastaturlyde til eller fra. Standardindstillingen er ON.

» Ved at trykke på knappen Keypad layout (Tastaturlayout) kan du ændre tastaturformatet til QWERTY, AZERTY eller QWERTZ.

6. Impulstæller kan nulstilles.

7. Ved at trykke på Display unit version information (Vis enhedens versionsoplysninger) vises den aktuelle softwareversion,

serienummeret og flre enhedsparametre, som vist nedenfor.

8. Vælg smerteskala som NRS eller VAS ved at trykke på knappen Pain scale (Smerteskala) for at indstille den ønskede

funktion.

9. Ved at trykke på knappen Data Transfer (Dataoverførsel) kan enheden forbindes via Bluetooth til en Bluetooth-aktiveret

computer.

10. Tryk på knappen Reset to factory defaults (Nulstil til fabriksindstillinger) for at gendanne enheden til fabriksindstillingerne.

Ved at trykke på denne knap genstartes enheden, og der vises den oprindelige opsætningsskærm.

11. Når der indsættes et USB-drev, vises der en ny knap for sikker udskubning af USB-drevet. Tryk på knappen og følg

skærmanvisningerne.
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STARTSKÆRM

Intelect® RPW 2's startside gives adgang til alle systemets modaliteter og funktioner. Startskærmen indeholder følgende 

oplysninger:

Modaliteter Tildel eller indled genvej Biblioteker

Bibliotek over klinikerprotokoller

“Anbefalet parameteropsætning”
Forudprogrammeret protokolbibliotek

Undervisningsbibliotek:
· Modalitetsbeskrivelser
· Anatomiske billeder
· Patologiske billeder

Opbevaring af behandlingsdata
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BEHANDLINGSKONTROLSKÆRM

Vælg Radial trykbølge, Vibrationsterapi, eller skærmen skifter automatisk til behandlingskontrolskærmen. Intelect® RPW 2’s 

behandlingskontrolskærme indeholder følgende oplysninger:

Gem/overskriv 
standardindstillinger 

eller brugerdefinerede 
protokoller

Behandlingsret-
ningslinjer

Tildel behandling 

Parametre

Vælg skærmen for senderens undermenu

Vælg sendertype

Før fingeren vertikalt hen 
over skærmen for at se 
flere parametre

1. Berør for at aktivere
det aktive felt med den 
sorte kant
2. Juster med 
justeringsdrejehåndtaget:
• Med uret – øger
• Mod uret – gør mindre
Bemærk: Når et parameter 
ikke er justerbart, er 
parameteret udtonet.

Vælg sender



33 BRUGERGRÆNSEFLADE DK

BRUGERVEJLEDNING TIL INTELECT® RPW 2

Vælg sender
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SKÆRM MED RETNINGSLINJER

Retningslinjerne giver følgende oplysninger: 

Modalitetsbeskrivelse, definitioner, indikationer og kontraindikationer, retningslinjer for behandling 

Berør billedet for at få 
det vist i fuld skærm

Før fingeren vandret hen 
over skærmen for mere

RADIAL TRYKBØLGEBETJENING

Gennemgå følgende trin for at begynde behandlingen:

1. Gør patienten klar til radial trykbølgebehandling. Se afsnittet KLARGØRING AF PATIENT

2. Vælg ikonet for Falcon-håndstykke på forsiden
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3. OPSÆTNING AF BEHANDLING 
På behandlingskontrolskærmen kan du justere behandlingsparametrene til det ønskede niveau.

Bemærk: Start aldrig med trykjustering – juster først alle andre parametre, og indstil først barværdien, lige inden behandlingen påbegyndes 

Parametre

1. Berør for at aktivere
2. Juster med justeringsdrejehåndtaget:
• Med uret – øger
• Mod uret – mindsker

4. SENDERVALG
Når du vælger knappen “sendertype” (som vist tidligere), vises en skærm med fire forskellige sendertypemuligheder. Den anden 

skærm viser en liste over de sendere, der er tilgængelige for den bestemte type senderindstilling. Tryk på den sender, du vil 

anvende. Når senderen er valgt, vil oplysningerne blive udfyldt på behandlingsskærmen med den valgte sender.

Valget angiver senderen
indtastningsfelt
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5. START BEHANDLING MED KOMFORTTILSTAND ER SLÅET “TIL”
Tryk på start/pause-knappen

Kompressoren armerer et par sekunder, og når meddelelsen “bevæbnet” vises, kan behandlingen påbegyndes ved at udløse 

håndstykket.

Knappen øverst på håndstykket er udløserknappen, også kaldet start/stop-knappen.
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6. BEHANDLING I GANG
Når behandlingen starter i komforttilstand “TIL”, vil barværdien gradvist blive øget fra 1/10 af den indstillede værdi.

Den aktuelle værdi vises på komforttilstandens fremdriftsindikator.

Hvis patienten siger, at behandlingen føles ubehagelig eller smertefuld, sætter terapeuten behandlingen på pause ved at 

udløse håndstykket.

Terapeuten har 2 muligheder :

1. Genoptag behandlingen i komforttilstand.

2. Fortæt komfortniveausøgning ved at genoptage behandlingen. 
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7. PAUSE I BEHANDLING
Sættes behandlingen på pause, vil der automatisk blive vist stop behandling på behandlingskontrolskærmen.

Behandlingen kan sættes på pause ved at trykke på enhedens knap PAUSE. Behandlingen kan også sættes på pause ved at 

trykke på knappen på håndstykket.

Se scenarieeksemplerne:

Scenarie 1: Håndstykket er aktivt, og projektilet bevæger sig. Håndstykkets knap trykkes ned, projektilet stopper med at 

bevæge sig, men håndstykket forbliver aktivt. Knappen på håndstykket trykkes ned igen, projektilet genoptager bevægelse, og 

behandlingen kan genoptages.

Scenarie 2: Håndstykket er aktivt, og projektilet bevæger sig. Enhedens pauseknap trykkes ned, projektilet stopper med at 

bevæge sig, men håndstykket forbliver aktivt. Håndstykkets knap trykkes ned, men der sker ikke noget. Enhedens pauseknap 

trykkes ned igen, hvilket fortæller håndstykket, at enheden er klar til at starte behandlingen. Hvis der igen trykkes på 

håndstykkets knap, vil projektilet genoptage bevægelse, og behandlingen kan genoptages.
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8. STOP BEHANDLING
Hvis håndstykket er aktivt, og projektilet bevæger sig: 

Sæt først behandlingen på pause, hvorpå håndstykket bliver inaktivt. Vælg derefter Stop behandling, hvorpå behandlingen 

stopper, og en behandlingsoversigt vises.

9. TILSTAND MED ENKELTSKUD
Falcon D-Actor har kapacitet til at udføre enkeltskud.

Dette kan gøres ved at vælge Frekvens og dreje skiven mod venstre, så Hz vises som “—“. Vælg derefter Impulser, 

og ændr impulstallet til '1'. 

Når enkeltskudsbehandlingen er afsluttet, vises skærmbilledet Behandlingsoversigt.
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10. BEHANDLINGSOVERSIGT
Når behandlingen er afsluttet, vises behandlingsoversigtsskærmen med følgende muligheder:

• Genoptag behandlingen ved at trykke på feltet Kør igen.

• Gem

 » terapioplysninger i behandlingsdata 

 » behandlingsprotokollen i brugerdefinerede protokoller

• Afslut modalitet, og gå tilbage til forsiden
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SPS (OPSÆTNING AF ANBEFALEDE PARAMETRE)

Intelect® RPW 2 har et SPS-ikon (anbefalet parameteropsætning), der er en række protokolforudindstillinger, hvor 

kropsområdet, klinisk indikation, patologisk tilstand og sværhedsgrad vælges af brugeren, og den foreslåede algoritme vælger 

parameterindstillingerne. Alle indstillinger kan redigeres, så de passer til patientens foreskrevne behandling og til patienten i øvrigt.

GENNEMGÅ FØLGENDE TRIN FOR AT STARTE EN SPS-PROTOKOL:

1.  Vælg SPS via forsiden

2. Rør ved den kropsdel, du ønsker at behandle 

Bemærk: Den valgte kropsdel vil blive fremhævet, og ved at bevæge din finger til et andet område, imens den har kontakt med skærmen, kan du 

markere og vælge andre kropsdele.
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3. Vælg INDIKATION

Vælg Infraspinatus tendinopati 

4. Vælg INDIKATION

Vælg smertezonebehandling
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5. VÆLG MODALITET

6. OPSÆTNING AF BEHANDLING
På behandlingskontrolskærmen vises de anbefalede behandlingsindstillinger, og du kan justere parametrene til det ønskede niveau.

Vælg radial trykbølge

Parametre

1. Berør for at aktivere
2. Juster med justeringsdrejehåndtaget:
• Med uret – øger
• Mod uret – mindsker
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7. START BEHANDLING
Tryk på START-knappen

Behandling i gang
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BEHANDLINGSDATA

Når en behandling er gennemført, kan behandlingsdata gemmes på Intelect® RPW 2 til senere brug på enheden.

GEM BEHANDLINGSDATA 

Klik på knappen Tildel til. Behandlingsdataene kan tildeles til en mappe på ethvert tidspunkt af behandlingen (opsætning,

behandling eller afsluttet), men dataene vil først blive gemt, når behandlingen er afsluttet og kanalen er fri til næste behandling

(efter at du har trykket på knappen EXIT på skærmen for behandlingsoversigt).

Åbn smerteskalaen for at registrere smerter ved efterbehandling

1.  Tryk på TILDEL TIL på skærmen Behandlingsoversigt

2. Vælg TILDEL TIL for at gemme behandlingsdata
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2. Skærmen BEHANDLINGSDATA vises
Gem behandlingsdataene i en mappe for en eksisterende id eller opret og gem dem til en mappe

Opret og gem 
i ny ID

Vælg og gem 
i eksisterende ID

GEM BEHANDLINGSDATA I EN NY ID: 

Indtast ID, og gem



47 BRUGERGRÆNSEFLADE DK

BRUGERVEJLEDNING TIL INTELECT® RPW 2

VIS OG ADMINISTRER BEHANDLINGSDATA

Tryk på IKONET FOR BEHANDLINGSDATA på forsiden

1. VIS behandlingsdata 
Vælg behandlingsdata



48 BRUGERGRÆNSEFLADE DK

BRUGERVEJLEDNING TIL INTELECT® RPW 2

Vælg hvilken session, du vil se 
behandlingsoversigt for.

BEHANDLINGSHISTORIEN vises inklusive alle tidligere gemte behandlingssessioner rangordnet kronologisk

Sessionoplysninger vises
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2. SLET behandlingsdata
Slet alle ID'er

Slet ét ID
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Bekræft eller annuller

Slet alle behandlingssessioner
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Slet én session
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BRUGERDEFINEREDE PROTOKOLLER

Intelect® RPW 2 giver mulighed for maksimalt 25 brugerdefinerede protokoller. 

GEM EN TILPASSET PROTOKOL

En ny brugerdefineret protokol kan gemmes enten på behandlingskontrolskærmen eller behandlingsoversigtskærmen.

1.  Berør GEM på skærmen BEHANDLINGSKONTROL eller BEHANDLINGSOVERSIGT

2. Indtast et navn for den brugerdefierede protokol og gem

Bemærk: Det er også muligt at overskrive modalitetens standardindstillinger i stedet for at gemme i brugerdefinerede protokoller.
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3. Brugerdefineret protokolbibliotek vises, og her kan du gemme protokollen som NY brugerdefineret protokol eller 

OVERSKRIVE en eksisterende brugerdefineret protokol

OPRET NY BRUGERDEFINERET PROTOKOL: 

Indtast navn på brugerdefineret protokol, og gem

Vælg, og overskriv 
eksisterende protokol

Opret ny 
brugerdefineret 
protokol

Alfabetisk liste
Før fingeren hen over 

skærmen for at se mere
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VIS OG ADMINISTRER BRUGERDEFINEREDE PROTOKOLLER

Berør ikonet for BRUGERDEFINEREDE PROTOKOLLER på forsiden

1. VIS brugerdefineret protokol
Vælg den ønskede brugerdefinerede protokol
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BEHANDLINGSKONTROLSKÆRMEN vises med protokolindstillinger.

Start behandling, eller foretag andre handlinger. 

2. SLET brugerdefineret protokol
Slet alle protokoller
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Slet én protokol
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GENVEJE

Intelect® RPW 2 giver mulighed for 12 brugerdefinerede protokolgenveje på forsiden.

TILDEL GENVEJ

Gennemgå følgende trin for at tildele en ikke tildelt genvej på forsiden. Genvejsikoner vises med gråt for en brugerdefineret 

protokol: Tryk på en af de ikke-tildelte genvejsikoner på forsiden.

Vælg den ønskede protokol i brugerdefineret protokolbibliotek
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Genvej tildelt på forside

Når genvejen er tildelt, bliver ikonet samme farve, som den modalitet, den indeholder
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ANNULLER GENVEJ

Gennemgå følgende trin for at annullere en tildelt genvej til en brugerdefineret protokol på forsiden:

Tryk, og hold det genvejsikon nede, du ønsker at annullere, på forsiden.

Enheden viser en tekstboks, der spørger “Vil du fjerne genvej til ”Min brugerdefinerede protokol 1“ ?”

Når genvejen er tildelt, ændres ikonet og farven, så de passer til tilstanden.
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KLINISKE RESSOURCER

Intelect® RPW 2 indeholder et unikt klinisk ressourcebibliotek.

Det anatomiske og patologiske billedbibliotek er beregnet til at hjælpe operatøren med visuelt at forstå og lokalisere bestemte 

muskelgrupper og almindelige problemer forbundet med patologiske tilstande samt at fungere som et undervisningsværktøj for 

klinikeren som kan bruges sammen med patienten.

Modalitetsbeskrivelserne giver oplysninger om den fysiske baggrund og fysiologiske virkninger af radial trykbølge- og 

vibrationsterapi med det formål at hjælpe brugeren med at vælge den passende modalitet.

Gennemgå følgende trin for at se klinisk ressourcebibliotek.

Tryk på ikonet for klinisk ressourcebibliotek på forsiden.

ANATOMISK/PATOLOGISK BILLEDBIBLIOTEK

Gennemgå følgende trin for at se anatomisk/patologisk billedbibliotek:

1. Tryk på ikonet for anatomisk/patologisk billedbibliotek på klinisk ressourceskærm
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2. Rør ved den kropsdel, du ønsker at se oplysninger om. 
Vælg enten anterior (venstre side af skærmen) eller posterior (højre side af skærmen).

3. Tilgængelige billeder for den valgte kropsdel vises.
Berør det billede, du ønsker at se i fuld skærm.
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4. Billede i fuld skærm

Luk fuld skærm ned
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MODALITETSBESKRIVELSER

Gennemgå følgende trin for at se beskrivelserne af radial trykbølge- og vibrationsterapi:

1. Vælg en af modalitetsbeskrivelserne

2. Modalitetsbeskrivelsen vises

FUNKTIONEN UDSKRIV SKÆRMBILLEDE

Intelect® RPW 2-enheden har en indbygget funktion, der giver brugeren mulighed for at udskrive skærmbilleder, f.eks. udskrive 

en behandlingssession oprettet af:

1. Isæt USB-drevet i USB-porten bag på Intelect® RPW 2-enheden.

2. Tryk på Start/Pause-knappen og Tænd/Sluk-knappen samtidigt, efter cirka 1 sekund blinker skærmen, og billedet nedfælles 

på USB-drevet.

3. Brug indstillingsmenuen til at skubbe USB-drevet ud for at muliggøre sikker fjernelse fra Intelect RPW 2-enheden.

4. Filens format er en bitmap-fil, og dato og klokkeslæt er indkodet i filnavnet.

Bemærk: Funktionen for udskriv skærm bør ikke bruges under behandlingen
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FEJLFINDINGSKODER

1. Alle systemmeddelelser, advarselsmeddelelser og fejlmeddelelser, der genereres af enheden, er selvforklarende undtagen 

systemfejl

2. Hvis der opstår systemfejl, skal du notere fejlkoden og kontakte DJO-forhandleren eller DJO's serviceafdeling

3. Hvis der vises en rød trekant, skal du klikke på trekanten for at få en forklaring

internationalproductsupport@djoglobal.com

Hvis enheden ikke tænder, vil display og lys ikke blive aktiveret

1. Kontroller, at Tænd/Sluk-knappen bag på enheden er Til 

2. Kontrollér, at strømkablet er tilsluttet den korrekte indgang
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TILBEHØR

UDSKIFTNINGSTILBEHØR

De følgende tabeller giver Intelect® RPW 2-brugere de nødvendige oplysninger til bestilling af reservetilbehør, der anvendes 

med systemet. Listen med reservetilbehør er beregnet til brug sammen med Intelect® RPW 2. Ved bestilling skal det relevante 

produktnummer, beskrivelsen og den ønskede mængde angives. Alle nedenstående delnumre sælges i mængder af 1, medmindre 

andet er specificeret.

Modelnummer Beskrivelse

18080 Falcon® RPW-håndstykke

28178 Ro40 'stråle'-sender

29724 D20-S D-Actor® 20 mm sender

29104 Revisionssæt (kort)

15-1140 USB-nøgle

22651 Gelkop og -holder

82-0274 RPW-bæretaske

22652 Senderbakke

13-7611-1 Kabelholder

22654 Vandreservoir

 13-28660* Startvejledning (fås på flere sprog med hver enhed)

STRØMLEDNINGER

Modelnummer Beskrivelse

14679 Strømkabel Nordamerika

14814 Strømkabel Schweiz

40-0108 Strømkabel UK

14816 Strømkabel Indien

14817 Strømkabel Israel

14818 Strømkabel Danmark

14819 Strømkabel Australien

14820 Strømkabel EU 

14821 Strømkabel Japan

40-1112 Strømkabel Argentina

Bemærk: For reservetilbehør til Falcon-håndstykke se side 73 

Falcon og D-Actor er registrerede varemærker tilhørende Storz medical AG
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EKSTRATILBEHØR

Modelnummer Beskrivelse

29104 Revisionssæt (kort)

28739 Rengøringsbørste til indføringsrør

31800 9 Sendersæt i boks, tilbehør

29801 A6 punkt, sender

29802 T10 finger, sender

29729 C15, 15 mm Cerama-X sender, sort

29728 DI15, 15 mm, Deep Impact sender, sort

29726 F15 Focus-Lens 15 mm sender

29724 D20-S D-Actor® 20 mm sender

28736 D20-T sender

29725 D35-S, 35 mm, D-Actor® sender, sort

29539 ATLAS sender

28946 INTELECT RPW 2 SPINE-ACTOR sendersæt

28945 INTELECT RPW 2 PERI-ACTOR sendersæt

19365 V-Actor® HF

28740 V-Actor® V25 sender

28741 V-Actor® V40 sender

29742 V-Actor V10 sender uden senderens skruehætte

4248 CONDUCTOR US gel 24 x 8,5 oz FLASKER

4238 CONDUCTOR US gel 5 L terning med genopfyldelig flaske

4266 Intelect US gel 5 L terning med genopfyldelig flaske

82-0274 RPW-bæretaske

15-1140 USB-nøgle

18638 R15, 15 mm, ESWT-sender, sort

Falcon, D-Actor® og V-Actor® er registrerede varemærker tilhørende Storz medical AG
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BETJENING, OPSÆTNING, RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF  
V-ACTOR HF® HÅNDSTYKKET

BESKRIVELSE AF ENHEDEN

V-ACTOR HF® er et håndstykke til “vibrationsterapi”. Det 

kan bruges som valgfrit tilbehør med Intelect® RPW 2.

Det er ved brug af dette håndstykke muligt at behandle 

blødt væv med højfrekvente impulser.

Forudsætningerne for at bruge V-ACTOR ll-

håndstykket svarer til forudsætningerne for at betjene 

Intelect RPW 2. Læs kapitlet Kontraindikationer i denne 

brugsanvisning for at få flere oplysninger. 

Afhængigt af den behandling, der skal gives, kan 

håndstykket udstyres med et af følgende tre hoveder til 

vibrationssenderen:

1: V-ACTOR HF sfærisk vibrationssender 10 mm (V10)  

2: V-ACTOR HF-vibrationssender 25 mm (V25)   

3: V-ACTOR HF-vibrationssender 40 mm   

1

1: Udløserknap

2

2: Vibrationssender

3

INSTALLATIONSVEJLEDNING 

UDPAKNING

• Fjern håndstykket og tilbehøret fra emballagen.

• Kontrollér, at alle dele er inkluderet i pakken, og at de ikke 

er beskadigede.

• Kontakt straks leverandøren eller producenten, hvis der er 

manglende eller beskadigede dele.

LEVERINGSOMFANG

Det standardmæssige leveringsomfang for V-ACTOR  

HF-håndstykket inkluderer følgende dele:

– Håndstykke

– Vibrationssender V25 med skruehætte

– Vibrationssender V40 med skruehætte

Bemærk: V10 vibrationssenderen er ekstratilbehør til V-Actor HF og 
skal bestilles separat.

*V-Actor er et registreret varemærke tilhørende Storz medical AG
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1: Røde prikker

2: Ydersiden 
af stikket

TILSLUTNING AF HÅNDSTYKKET

Intelect® RPW 2 har en konnektor til V-ACTOR HF® 

håndstykket og en dedikeret håndstykkeholder på venstre 

side af enheden.

Brug konnektorerne på enhedens forside til at tilslutte 

V-Actor HF. Eftersom håndstykkeholderen til V-Actor 

befinder sig på venstre side af enheden, anbefales det, 

at konnektorstikket i venstre side benyttes.

• Sæt håndstykkets stik i håndstykkekonnektoren på Intelect 

RPW 2.

• Sørg for, at den røde prik på stikket flugter med den røde 

prik på håndstykkekonnektoren.

• Skub forsigtigt stikket ind i konnektoren, hvorefter 

forbindelsen straks låses fast. Dette forhindrer, at 

konnektoren automatisk løsnes, hvis der trækkes i kablet.

• Placer håndstykket i håndstykkeholderen.

• Stikket løsnes ved at trække uden på selve stikket. Dette 

frigør først låsefunktionen og gør det muligt at trække 

stikket ud af håndstykkekonnektoren.

*V-Actor er et registreret varemærke tilhørende Storz medical AG



69 DKBETJENING, OPSÆTNING, RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF V-ACTOR 
HF-HÅNDSTYKKET

BRUGERVEJLEDNING TIL INTELECT® RPW 2

BETJENING

Håndstykket betjenes via displayet på Intelect® RPW 2. Indstillingerne kan enten foretages manuelt på displayet eller de præ-

programmerede indstillinger kan anvendes.

OPSTART

• Forbind V-ACTOR HF® håndstykket med Intelect RPW 2.

• Sæt impulsenergien i V-ACTOR HF-betjeningstilstand til en indledende værdi på 2 bar.

• Aktivér udløsningsknappen.
Bemærk: Udløserknappen fungerer som tænd/sluk-knap, hvis der trykkes kort på den. Hvis der trykkes på den i længere tid, vil den fungere som 
vippekontakt, dvs. impulserne fortsætter, til knappen slippes.

FUNKTIONSKONTROLLER

Udfør følgende funktionskontroller, når enheden er blevet installeret:

• Sæt energiniveauet i V-ACTOR HF-tilstand til 2,4 bar.

• Nulstil det faktiske antal impulser på kontrolpanelets display.

• Udløs impulser med en frekvens på 30 Hz.

• Kontrollér, at de udløste impulser optælles korrekt på impulstælleren for behandlingen på kontrolenheden.

STANDARDINDSTILLINGER

• Inden hver behandling skal det sikres, at impulstælleren er sat til nul.

• Påbegynd behandlingen med V-ACTOR HF ved et energiniveau på 2 bar og en frekvens på 20 Hz.

• Der er en sammenhæng mellem tryk og frekvens – når den ene stiger, falder den anden. V-Actor HF kan ikke benyttes ved fuld 

frekvens og fuldt tryk på samme tid. Skemaet på side 70 viser forholdet mellem tryk og frekvens.

*V-Actor er et registreret varemærke tilhørende Storz medical AG

OBS!
Der er mulighed for fejlfunktion af enheden eller dens komponenter!

Det er vigtigt at udføre FUNKTIONSKONTROLLERNE, som er beskrevet nedenfor, inden en behandling påbegyndes.
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Tryk (bar) Frekvens (Hz)

2,4 50

2,5 46

2,6 42

2,7 41

2,8 39

2,9 38

3,0 36

3,1 35

3,2 34

3,3 33

3,4 31

3,5 30

3,6 28

3,7 27

3,8 26

3,9 25

4,0 24

4,1 23

4,2 22

4,3 21

4,5 20

4,6 19

4,8 18

5,0 17

Skemaet her viser forholdet mellem tryk og frekvens, når 

V-Actor HF benyttes med Intelect® RPW 2.
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BEHANDLING

SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Inden anvendelse af enheden skal brugeren kontrollere, at den fungerer sikkert og er i god stand. 

Hver gang enheden transporteres, skal det efterfølgende kontrolleres, at alle funktionskontroller er blevet udført på enheden, 

inden behandlingen påbegyndes. Der findes flere oplysninger på side 69, FUNKTIONSKONTROLLER.

Bemærk: Det maksimale energiniveau, der anvendes under behandling, må under ingen omstændigheder få patienten til at føle smerte.

UDFØRELSE AF BEHANDLING

• Påfør patientens hud et passende lag massageolie på behandlingsområdet samt på V-ACTOR HF-vibrationssenderen.

• Foretag behandling med V-ACTOR HF som anbefalet i brochuren/anbefalingerne for anvendelse.

*V-Actor er et registreret varemærke tilhørende Storz medical AG

Forsigtig!
Håndstykket må ikke betjenes under tomgang (når der ikke findes en behandlingsoverflade). 

• Udløs ikke impulser, medmindre vibrationssenderen er i kontakt med behandlingsområdet!

Forsigtig!
Støjen fra impulserne kan opleves som ubehagelig over et længere tidsrum!

• Tilbyd patienten høreværn.

• Anbefaling: Brugeren bør også bruge høreværn.
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RENGØRING, VEDLIGEHOLDELSE, 
EFTERSYN

UDSKIFTNING AF VIBRATIONSSENDERNE 
V25 OG V10

• Vibrationssenderen på 25 mm eller den sfæriske 

vibrationssender på 10 mm afmonteres ved at skrue 

vibrationssenderens skruehætten (1) af håndstykket 

og trække vibrationssenderen (2) ud.

• Rengør alle vibrationssenderens dele som beskrevet på 

side 73.

• Lad vibrationssenderen lufttørre.

• Monter vibrationssenderen igen i modsat rækkefølge.

• Skru den nye vibrationssender på håndstykket med fingrene.

V40

1 Forreste hætte

2 Vibrationssenderens hoved 

3 Pakningsring

4 Fjeder

5 Bageste hætte

6 Gennemskæring

7 Nedre kant

• V40 vibrationssenderen afmonteres ved at skrue 

vibrationssenderen af håndstykket.

• Skru vibrationssenderens skruehætte (1 og 5) af og træk 

vibrationssenderen ud.

• Fjern pakningsringen (3) ved at trykke den fra hinanden ved 

   gennemskæringspunktet (6).

• Rengør ved at trykke fjederen (4) let sammen og fjerne 

urenheder under den. Forsøg ikke at afmontere denne del 

af senderen!

• Rengør alle vibrationssenderens dele som beskrevet på 

side 73, og lad dem lufttørre. Ved genmontering af V40 skal 

det bemærkes, at pakningsringen har en nedre kant (7), 

som skal vende udad, når den genmonteres.

• Monter vibrationssenderen igen i modsat rækkefølge.

• Sørg for, at pakningsringens (3) glatte side er i berøring 

med vibrationssenderens hoved (2).

• Skru den nye vibrationssender på håndstykket med 

fingrene.

*V-Actor er et registreret varemærke tilhørende Storz medical AG

2
1

1 2 34 5

6
7

BRUGERVEJLEDNING TIL INTELECT® RPW 2



73 DKBETJENING, OPSÆTNING, RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF V-ACTOR 
HF-HÅNDSTYKKET

BRUGERVEJLEDNING TIL INTELECT® RPW 2

HÅNDSTYKKE

• Rens koblingsgel af håndstykket med et rengøringsmiddel, der er velegnet til rengøring af overflader.

• Desinficer håndstykket med et alkoholbaseret desinfektionsmiddel, der er velegnet til rengøring af overflader (følg 

producentens anvisninger).

• Rengør vibrationssenderne omhyggeligt efter hver brug. 

• Vibrationssenderne kan rengøres med de sædvanlige rengørings- og desinfektionsmidler efter hver brug.

• Alternativt kan vibrationssenderne rengøres hver dag i et ultralydsbad.

Forsigtig!
Rengørings- og desinfektionsmidler kan forårsage en eksplosiv atmosfære. 

Kobl håndstykket fra kontrolenheden, inden nogen form for rengøring eller vedligeholdelse påbegyndes.

OBS!
Det er ekstremt vigtigt, at der ikke trænger nogen form for væske ind i enheden eller dens slanger.

OBS!
De her anførte indholdsstoffer er ikke-bindende eksempler. Der fremsættes ingen påstande, hvad angår 

fuldstændigheden af denne liste.
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GENKLARGØRING AF HÅNDSTYKKE OG 
VIBRATIONSSENDERE

Efter hver brug skal de dele af håndstykket, som kommer 

i  berøring med patienten, rengøres og desinficeres 

omhyggeligt, inden de anvendes igen.

Anvisningerne skal overholdes nøje for at 

undgå skader på delene eller fejlfunktion.

Kontrollér, at følgende midler og 

udstyr er til rådighed ved udførelse af rengørings- og 

desinfektionsarbejde:

– Rene, bløde og fnugfri rengøringsklude

– Rengøringsmiddel

– Alkoholbaseret desinfektionsmiddel til overflader

– Ultralydsbad (hvis det ønskes)

V25 OG V10

• Skru vibrationssenderen af håndstykket.

• Tag vibrationssenderens indsats ud af den forreste hætte.

– Det er ikke nødvendigt at fjerne fjederen (1) på 

vibrationssenderens indsats.

• Rengør alle dele under rindende vand.

• Alternativt kan vibrationssenderens indsats og 

pakningsringen rengøres og desinficeres i et ultralydsbad.

V40

• Skru vibrationssenderen af håndstykket.

• Afmonter vibrationssenderens gevindskårne, todelte 

skruehætte.

• Tag vibrationssenderens indsats ud af den forreste hætte.

• Fjern den forreste pakningsring (2).

• Den er åben, så den er nemmere at tage ud.

• Det er ikke nødvendigt at fjerne fjederen på 

vibrationssenderens indsats (1).

• Rengør alle dele under rindende vand.

• Alternativt kan vibrationssenderens indsats 

og pakningsringen rengøres og desinficeres i et 

ultralydsbad.

1 2

1

BRUGERVEJLEDNING TIL INTELECT® RPW 2
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FEJLFINDING

TILBEHØR OG RESERVEDELE

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Med forbehold for tekniske ændringer

Bemærk: I tilfælde af at det medicinske produkt overdrages til tredjeparter, skal følgende tages i betragtning: 

– Det medicinske produkt skal leveres med fuldstændig dokumentation for enheden.

– Det medicinske produkt må kun eksporteres til udlandet, hvis det medicinske produkt og de indikationer, der gælder for det, er tilladt i det pågældende land.

Denne enhed overholder de gældende standarder.

Der findes oplysninger om overensstemmelse med direktiver i den separate betjeningsvejledning til den pågældende kontrolenhed.

*V-Actor er et registreret varemærke tilhørende Storz medical AG

Fejlbeskrivelse Mulig årsag Korrigerende handlinger

Ingen komprimeret luftforsyning Lækage i håndstykkets kabel eller forkert tilslutning af kablet
Kontrollér kabel- og slangeforbindelserne og udskift dem, hvis 
det er nødvendigt

Ingen udgangseffekt Håndstykke er defekt Udskift håndstykket

Tilbehør Delnr.:

V-ACTOR HF® håndstykkesæt 19365

25 mm vibrationssender 28740

40 mm vibrationssender 28741

10 mm sfærisk vibrationssender uden vibrationssenderens skruehætte 29742

V-ACTOR-håndstykke

Driftsfrekvens for V-ACTOR 1 - 50 HZ

Energivalg i trin fra 1 - 5 bar

Omgivende temperatur under betjening 10 °C - 30 °C

Omgivende temperatur under opbevaring og transport 0 °C - 60 °C

Omgivende lufttryk under betjening 800 - 1060 HPA

Omgivende lufttryk under opbevaring og transport 500 - 1060 HPA

Luftfugtighed under betjening 5 - 55 %, ikke-kondenserende

Luftfugtighed under opbevaring og transport 5 - 95 %, ikke-kondenserende

Vægt med kabel, fyldt ca. 400 G

Kapslingsklasse IPX0
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SYMBOLER OG MÆRKATER 

GARANTI OG SERVICE

GARANTI PÅ V-ACTOR® HF-HÅNDSTYKKET

V-ACTOR HF® håndstykket er en slidkomponent. Vi erstatter nye håndstykker, som har gennemført op til 1 million impulser, uden 

omkostninger for kunden, når kunden leverer passende bevis for, at defekten skyldes fejl i materiale eller fremstilling. 

Transportomkostninger og risiko for tab under forsendelsen af returprodukter erholdes af kunden.

Erstatningskrav under garantien accepteres kun, hvis håndstykket returneres rengjort i dets komplette og originale tilstand i 

emballagen med alle oplysninger udfyldt på reparationsmærkatet. 

Manglende komponenter erstattes mod gebyr. Medsendt tilbehør vil blive kontrolleret og erstattet, hvis vi finder det nødvendigt 

efter vores vurdering.

Vibrationssendere og eftersynssæt er ikke dækket af håndstykkets garanti.

SERVICE

Kunder er velkomne til at kontakte forhandleren, hvis de har yderligere spørgsmål eller der er behov for yderligere oplysninger.

Se side 88 i denne håndbog for at få yderligere oplysninger.

*V-Actor er et registreret varemærke tilhørende Storz medical AG

Mærkat Betydning

Brugeren skal læse betjeningsvejledningen!

OBS!
Det er ikke tilladt at foretage ændringer på håndstykket og senderne. Enhver uautoriseret åbning, reparation eller 

ændring af håndstykkerne udført af uautoriseret personale vil fritage producenten for erstatningspligt og ansvar 

for sikker betjening af systemet. Dette vil automatisk annullere garantien – også før garantiperiodens udløb.
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RENGØRING AF INTELECT® RPW 2

Når systemet er afbrudt fra strømkilden, kan systemet 

rengøres med en ren, trævlefri klud, der dyppes i vand og 

en mild bakteriedræbende sæbe. Der må ikke anvendes 

opløsningsmidler. Hvis det er nødvendigt med en mere steril 

rengøring anvendes en klud, som fugtes med et antimikrobielt 

rengøringsmiddel. Enheden skal rengøres dagligt. Sænk ikke 

systemet ned i væske. Hvis enheden ved et uheld bliver sænket 

ned i væske, kontaktes forhandleren eller DJO-serviceafdelingen 

straks. Forsøg ikke at anvende et system, som har været vådt 

indeni, før det er inspiceret og afprøvet af en servicetekniker.

Rengøring af LCD-skærmen
Rengør LCD-skærmen med en ren, tør klud på samme måde, 

som du ville rengøre en computerskærm. Brug ikke slibende 

midler, kemikalier eller væsker.

IFU DOWNLOAD

1. Gå til Chattanooga websiden www.chattanoogarehab.com

2. Gå til produktfanen Intelect RPW  2

3. Udfyld registreringsformularen for at blive informeret om 

nye softwareversioner og IFU-opdateringer (hvis du ikke 

allerede har gjort det).

4. Gå til dokumentfanen.

5. Klik på den seneste version af din Intelect RPW 2 enhed 

brugervejledning for download.

Bemærk: Der kræves en PDF-læser for at vise IFU.

 

Bemærk: Der kræves en PDF-læser for at vise IFU.

Du kan bede om en kopi af IFU fra DJO, enten ved at

registrere dig på websiden eller hos din lokale DJO-

forhandler. Kopien vil blive sendt til dig inden for 7 dage

VEDLIGEHOLDELSE AF ENHED

VANDRESERVOIR

RPW 2 bruger en kondensator mellem kompressoren og 

håndstykket til at ekstrahere luftfugtighed for at undgå 

ophobning af vand i håndstykket. Det ekstraherede vand 

opsamles i vandreservoiret placeret på bagpanelet lige 

under netledningsport.

Vandstanden skal kontrolleres hver dag inden brug. 

Vandreservoiret skal tømmes regelmæssigt.

Følg instruktionerne for at tømme reservoiret.

1. Tryk på udløserklemmen, og løft forsigtigt vandreservoiret 

ud af Intelect® RPW 2 ved at køre den opad.

2. Fjern forsigtigt låget på vandreservoiret, og kassér spildevandet.

Genmontering af reservoir 

1. Sæt reservoirets låg på igen, og isæt vandslangen 

i åbningen oven på

2. Placer reservoiret op imod Intelect RPW 2 over 

tilslutningsklemmen

3. Skub reservoiret ned. Tryk forsigtigt ned, indtil der 

høres et klik. Udløserklemmen vil stadig være synlig, 

når vandbeholderen er installeret.
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INSTRUKTIONER TIL 
SOFTWAREOPGRADERING

1. Gå til Chattanooga websiden www.chattanoogarehab.com

2. Gå til produktsiden Intelect Mobile 2

3. Udfyld registreringsformularen for at blive informeret om 

nye softwareversioner og IFU-opdateringer (hvis du ikke 

allerede har gjort det).

4. Gå til fanen for download.

5. Download zipfien med fimwareopgraderingen og udpak 

den.

6. Slet USB-drevet, som fulgte med Intelect RPW 2.

7. Kopier fierne til USB-drevet.

8. Sluk for enheden.

9. Indsæt USB-drevet i USB-stikket på bagsiden af enheden.

10. Tænd for enheden.

11. Enheden detekterer automatisk tilgængelige 

fimwareopdateringer og starter opgraderingen. Dette vil 

tage nogle få minutter og strømmen må ikkeafbydes under 

opgraderingen

12. Når fimwareopgraderingen er afsluttet, vises 

startskærmen og USB-drevet kan fjrnes. Enheden er nu klar 

til brug.

13. Kontroller softwareversionen i indstillingerne.

VEDLIGEHOLDELSE AF ENHED 

Ingen indvendig vedligeholdelse eller rutinemæssig kalibrering 

af enheden er påkrævet. 

For Falcon® og V-Actor HF® håndstykkerne sammen 

med senderne henvises til det korrekte afsnit i denne 

brugerhåndbog.

Udskiftning af strømkabel: Frakobl standardkablet, og tilslut 

derefter det nye kabel.

*Falcon og V-Actor er registrerede varemærker tilhørende Storz medical 
AG
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RENGØRING, VEDLIGEHOLDELSE OG EFTERSYN AF FALCON®  
-HÅNDSTYKKE

RENGØRING

Regelmæssig rengøring sikrer god hygiejne, og at Falcon®-håndstykket fungerer perfekt. Håndstykket, og især 

chokbølgesenderen, skal rengøres og desinficeres grundigt efter hver behandling.

• Rens koblingsgel af håndstykket med et rengøringsmiddel, der er velegnet til rengøring af flader.

• Desinficer håndstykket med et alkoholbaseret desinfektionsmiddel, der er velegnet til rengøring af flader.

Komponent Procedure Interval

Håndstykkets aksel og polstring rengøring og desinficering
dagligt 

eller efter 20.000 chokbølger (alt efter hvad der sker først)

Guiderør rengøres fra indersiden med børste Hver dag

Chokbølgesendere og O-ringe rengøres i ultralydsbad og desinficeres efter hver behandling eller kontakt med en patient

Indføringsrør, projektil og O-ringe udskift efter 1.000.000 chokbølger (eftersyn af håndstykke)

Forsigtig!
Brandfarlige og ustabile rengørings- og desinfektionsmidler kan skabe en eksplosiv atmosfære. 

Kobl håndstykket fra kontrolenheden, inden du påbegynder nogen form for rengøring eller vedligeholdelsesarbejde.

OBS!
Det er ekstremt vigtigt, at der ikke trænger nogen form for væske ind i enheden eller dens slangesystem.

*Falcon er et registreret varemærke tilhørende Storz medical AG
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STANDARDISEREDE CHOKBØLGESENDERE

1. Løsn håndstykket fra kontrolenheden.

2. Skru skruehætten til chokbølgesenderen af håndstykket.

3. Fjern chokbølgesenderens indsats.

4. Før chokbølgesenderens indsats ind i den tilsvarende 

skruehætte til chokbølgesender.

5. Skru skruehætten til chokbølgesenderen på håndstykket 

med fingrene.

6. Når chokbølgetransmitteren er udskiftet, skal det sikres, 

at håndstykkets hætte og hættens dele skrues godt fast.

Bemærk: Sørg for, at de to dele af hætterne til chokbølgesenderne er 
skruet godt på, og at skruehætten til chokbølgesenderne er skruet 
godt fast på akslen.
Kontrollér skrueforbindelsen til chokbølgesenderens skruehætte og 
delene til hætten under længere behandlinger.
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CHOKBØLGESENDERE TIL RYGRAD OG 
FASCIE

1. Løsn håndstykket fra kontrolenheden.

Rygsøjle- eller fasciesendersættet omfatter en speciel 

tilslutningsanordning til montering af rygsøjle- eller 

fasciesendere. Chokbølgesenderen kan kun monteres, hvis 

tilslutningsanordningen allerede er skruet fast på håndstykket.

2. Skru tilslutningsanordningen på håndstykket.

3. Tag den ønskede chokbølgesender ud af emballagen.

4.  Skub den indvendige del af tilslutningsanordningen hen 

mod håndstykkets aksel (1).

• Skub chokbølgesenderen ind i tilslutningsanordningen (2).

5. Slip den indvendige del af tilslutningsanordningen.

• Chokbølgesenderen klikker på plads.

Bemærk: Sørg for, at chokbølgesenderen sidder ordentligt fast, før 
behandlingen sættes i gang. 

6. Gør følgende for at afmontere chokbølgesenderen:

• Skub den indvendige del af tilslutningsanordningen 

hen mod håndstykkets skaft.

• Træk chokbølgesenderen ud af 

tilslutningsanordningen.
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RENGØRING AF HÅNDSTYKKE

Bemærk: Når håndstykket er gjort rent, skal det tørre, før det kan 
monteres igen. Der skal derfor beregnes tilstrækkeligt med tid til at 
tørre håndstykket og dets komponenter.

1. Løsn håndstykket fra kontrolenheden.

2. Skru henholdsvis skruehætten til chokbølgesenderen og 

tilslutningsanordningen til rygrad/fascie-chokbølgesendere 

af håndstykket.

3. Rens koblingsgel af håndstykket med et rengøringsmiddel, 

der er velegnet til rengøring af flader.

• Desinficer håndstykket med et alkoholbaseret 

desinfektionsmiddel, der er velegnet til rengøring 

af flader.

4. Skru skaftet af håndstykket, og træk det ud af 

håndstykkets håndtag (5).

• Brug den medfølgende fastnøgle (4) til formålet.

5. Rengør guiderøret med en børste for at sikre, at 

projektilet kan bevæge sig uhindret.

Monteringen af håndstykket udføres i omvendt rækkefølge.

Bemærk: Ved montering af håndstykkets skaft er det nødvendigt at 
efterspænde det med den medfølgende fastnøgle. Skaftet kan ikke 
længere løsnes manuelt.
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RENGØRING AF CHOKBØLGESENDERNE

STANDARDISEREDE CHOKBØLGESENDERE

• Skru skruehætten af chokbølgetransmitteren, og tag 

transmitterens indsats ud af skruehætten.

• Rengør alle dele under rindende vand.

Bemærk: Chokbølgesenderens hætteindsats i to dele og 
pakningsringene kan kun afmonteres med specialværktøj. Dette 
skal undgås, da det kan beskadige chokbølgesenderen. Det er ikke 
nødvendigt i forbindelse med rengøring.
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• Efter chokbølgeanvendelse på personer kan et 

ultralydsbad til chokbølgesenderne have en ekstra 

rengøringseffekt. Dog er et ultralydsbad ikke et krav.

• Der må kun bruges desinfektionsmidler til 

varmefølsomme medikotekniske enheder, der kan 

genbruges.

• Rengør, og desinficer ikke kun chokbølgesenderens 

indsats, men også chokbølgesenderens 

skruehætte, med de sædvanlige alkoholbaserede 

rengøringsmidler og desinfektionsmidler.

• Tør chokbølgesenderen og dens skruehætte, før de 

skrues sammen.

• Skru indsatsen ind i forreste hætte, og skru de to dele 

af hætten sammen med fingrene.

Bemærk: Sørg for, at de to dele af hætterne til chokbølgesenderne er 
skruet godt på, og at skruehætten til chokbølgesenderne er skruet 
godt fast på akslen.
Kontrollér skrueforbindelsen til chokbølgesenderens skruehætte og 
delene til hætten under længere behandlinger.

CHOKBØLGESENDERE TIL RYGRAD 
OG FASCIE

• Fjern applikatoren fra håndstykket, og tag den ud af 

koblingen.

• Fjern koblingsgelresterne med en fugtig klud 

umiddelbart efter hver behandling.

Bemærk: Hvis der er koblingsgel på applikatorer eller 
tilslutningsanordning, vil der opstå korrosion på metaldelene.

• Rengør, og desinficér rygsøjle- og fascie-

chokbølgesenderne i et ultralydsbad med en 

temperatur fra maks. 40 °C.

• Lad chokbølgesenderne tørre, inden du sætter dem 

tilbage i emballagen.

TILSLUTNINGSANORDNING TIL RYGRAD/
FASCIE-CHOKBØLGESENDERE

• Tør koblingsgel og rester af olie af 

tilslutningsanordningen med en fugtig klud.

• Desinficer tilslutningsanordningen med et 

alkoholbaseret desinfektionsmiddel, der er velegnet 

til rengøring af flader.

• Spray alkoholbaseret desinfektionsspray i 

monteringsåbningen til senderen.

• Rens indersiden af tilslutningsanordningen med 

vatpinde.
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EFTERSYN

Chokbølgerne genereres mekanisk. Som følge af friktion udsættes håndstykkets dele konstant for mekaniske påvirkninger, der 

forårsager mindre slid.

Bemærk: Falcon*-håndstykket skal efterses omtrent for hver 1.000.000 chokbølger. Dette kan gøres af den person, der bruger enheden. Det eneste, 
der skal bruges, er eftersynsudstyret, der omfatter alle nødvendige sliddele.

Bemærk: Pakningsringene, projektilet og guiderøret skal altid udskiftes, hver gang håndstykket efterses. Vær opmærksom på O-ringsguiden, når der 
skal vælges pakningsringe. Den følger med i eftersynsudstyret.

EFTERSYN AF HÅNDSTYKKE

• Brandfarlige og ustabile rengørings- og desinfektionsmidler kan skabe en eksplosiv atmosfære. 

• Kobl håndstykket fra kontrolenheden, inden du påbegynder nogen form for rengøring eller vedligeholdelsesarbejde.

• Læg håndstykket på en tør og ren flade uden støv. 

*Falcon er et registreret varemærke tilhørende Storz medical AG

OBS!
Der skal bruges en fastnøgle til at løsne og spænde håndstykkets aksel, ved eftersyn af håndstykket.
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1. Løsn håndstykket fra kontrolenheden.

• Skru henholdsvis skruehætten til chokbølgesenderen 

og tilslutningsanordningen til rygsøjle/fascie-

chokbølgesendere af håndstykket.

2. Skru skaftet af håndstykket, og træk det ud af 

håndstykkets håndtag.

• Brug den medfølgende fastnøgle (3) til formålet.

3. Træk det stramtsiddende indføringsrør ud af akslen. Brug 

evt. en tynd metalstang eller den medfølgende sekskantede 

nøgle som udtrækningsværktøj ved at sætte den ind 

igennem åbningerne i guiderøret. 

4. Der er en tilsvarende holder i håndstykkets håndtag, der 

holder fast på projektilet. Projektilet tages ud ved at holde 

håndstykkets håndtag med åbningen nedad. Slå forsigtigt 

håndtaget imod lejet, til projektilet falder ud. Hvis projektilet 

går i stykker pga. overbelastning, kan der blive et stykke 

projektil siddende inden i guiderøret. 
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5. Kassér det brugte indføringsrør og det brugte projektil.

6. Kassér de aftagelige pakningsringe til chokbølgesenderne 

C15, DI15, F15, B15, T10 og pakningsringen på akslen.

7.  Rengør akslen, chokbølgesenderen (inkl. de fastsiddende 

pakningsringe) samt chokbølgesenderens skruehætte 

med et alkoholbaseret desinfektionsmiddel. Disse dele skal 

bruges igen efter rengøring.

Bemærk: Chokbølgesenderens hætteindsats i to dele og 
pakningsringene kan kun afmonteres med specialværktøj. Dette 
skal undgås, da det kan beskadige chokbølgesenderen. Det er ikke 
nødvendigt i forbindelse med rengøring.

8. Tag nu de nye pakningsringe til chokbølgesendere og 

til akslen ud af eftersynsudstyret, og montér dem. Følg 

O-ringsguiden. Den følger med i eftersynsudstyret.
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9. Tag det nye guiderør og det nye projektil fra 

eftersynsudstyret.

10. Før indføringsrøret ind i åbningen i skaftet ved at skubbe 

det ind, til det ikke kan komme længere.

VIGTIG: Sørg for, at enden af indføringsrøret, hvor de to lufthuller 
sidder, vender hen mod håndstykket håndtag.

11. Sæt det nye projektil ind i det påmonterede guiderør.

12. Skru skaftet på håndstykket med fingrene.

• Hold håndstykket godt fast mod lejet med den ene 

hånd, og spænd akslen fast med fastnøglen. Skaftet 

må ikke længere kunne skrues løs med fingrene.

13. Skru senderens skruehætte med den påkrævede 

transmitter godt fast på håndstykket.

• For senderhætter med to dele: Sørg for, at de to dele 

af hætterne er skruet godt på, og at skruehætten til 

chokbølgesenderne er skruet godt fast på skaftet.

• Kontrollér håndstykkets funktion.
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FALCON® HÅNDSTYKKETS LEVETID

Falcon*-håndstykket skal efterses for hver 1 mio. 

chokbølger. Forudsat, at dette interval overholdes, vil den 

gennemsnitlige forventede produktlevetid være ca. 

• 5 mio. chokbølger for håndstykket

• 1 mio. chokbølger for chokbølgesenderne

• 5 mio. chokbølger for tilslutningsanordningen

Hvis produktlevetiden overskrides, kan det forventes at 

resultere i fejl på enhederne. Der vil ikke blive anerkendt 

garantikrav, ud over hvad der er oplyst.

V-ACTOR HF® HÅNDSTYKKETS LEVETID

Håndstykkets forventede, gennemsnitlige levetid er ca. 

5 millioner impulser. Hvis levetiden overskrides, kan det 

forventes at resultere i fejl på enhederne.

Ingen andre garantikrav end dem, der er beskrevet i 

garantiafsnittet i denne håndbog, vil blive anerkendt.

* Falcon og V-Actor er registrerede varemærker tilhørende Storz 
medical AG
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REPARATION UNDER/UDEN FOR 
GARANTIEN

Service 

Kontakt forhandleren eller DJO's serviceafdeling, når 

Intelect® RPW 2 eller tilbehørsdele kræver service.

Service af disse enheder må kun udføres af en 

servicetekniker, der er certificeret af DJO.

Forventet produktlevetid
Produktet samt dele og tilbehør, der leveres sammen med 

det, er beregnet til at have en minimum produktlevetid på 5 

år ved normal brug og passende vedligeholdelse.

Sendere, indføringsrør, projektil, sendere og O-ringe er 

forbrugsartikler, der er designet til at kunne holde til 

1 mio. chokbølger.

Ultralydgel har en holdbarhed, der er lavere end levetiden

forventet enhed, håndstykker og andet tilbehør.

Holdbarhed er angivet på selve gelflasken

Reparation af håndstykker
Reparationsarbejde på defekte håndstykker må udelukkende 

udføres af personale, som er autoriseret på passende vis 

af DJO Global. Der må kun anvendes reservedele fra DJO 

Global til dette formål. Personalet, som er autoriseret 

på passende vis, kan være fra DJO Global eller være 

repræsentanter for DJO Global-afdelinger og forhandlere.

BORTSKAFFELSE

Intelect RPW 2
Der skal ikke træffes særlige forholdsregler ved bortskaffelse 

af dette medicinske produkt. Fortsæt i overensstemmelse 

med gældende landespecifikke bestemmelser. Når 

produktlevetiden er udløbet, skal Intelect RPW 2-enheden 

bortskaffes som affald af elektronisk udstyr.

Falcon- og V-Actor-håndstykker
Der skal ikke træffes særlige forholdsregler ved bortskaffelse 

af dette produkt. Bortskaf udstyret i overensstemmelse med 

gældende landespecifikke bestemmelser. 

Yderligere bedes håndstykket returneret til DJO Global, når 

enhedens levetid er afsluttet.
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GARANTI

OBS
Det er ikke tilladt at foretage ændringer på instrumentet 

eller håndstykket. Enhver uautoriseret åbning, reparation 

eller ændring af enheden udført af uautoriseret personale 

vil fritage producenten for erstatningspligt og ansvar for 

sikker betjening af systemet. Dette vil automatisk annullere 

garantien – også før garantiperiodens udløb.

DJO France, (“virksomheden”) garanterer, at Intelect® 

RPW 2 (“produktet”) er uden materiale- og produktionsfejl. 

Denne garanti er gældende i tre år (36 måneder) fra første 

købsdato. I løbet af den tre-årige garantiperiode fra

dato for levering af produktet til slutkunden, mangler

vil blive afhjulpet uden beregning til kunden efter

kunde leverer tilstrækkeligt bevis for, at manglen skyldes

mangler i materiale eller udførelse

- Garantiperioden for håndstykket er to år eller tre mio. 

chokbølger, alt efter hvad der forekommer først.

- Garantiperioden for chokbølgesendere er et år eller en 

mio. chokbølger, alt efter hvad der forekommer først.

- Forbrugsartiklerne er ikke dækket af håndstykkets garanti.

- Kun gyldigt ved korrekt revision af håndstykket efter hver 

1 mio. chokbølger. 

Garantien omfatter ikke følgende:

• Reservedele eller arbejde udført af andre end 

producenten, forhandleren eller en serviceteknikker 

godkendt af producenten.

• Fejl eller skade, som følge af arbejde udført af 

andre end producenten, forhandleren eller en 

serviceteknikker godkendt af producenten.

• Enhver funktionsfejl eller fejl i produktet som følge af 

misbrug af produktet, herunder men ikke begrænset 

til, manglende udførsel af rimelig og nødvendig 

vedligeholdelse eller enhver brug, der ikke er i 

overensstemmelse med produktets brugermanual.

• Virksomheden er ikke ansvarlig for personskade eller 

skader som følge af ændringer eller service udført af 

uautoriseret servicepersonale.

SELSKABET ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER 

ANSVARLIG FOR SKADER SOM FØLGE AF ULYKKER 

ELLER FØLGESKADER.

Garantien giver dig særlige juridiske rettigheder, og du kan 

også have andre rettigheder afhængigt af, hvor du befinder 

dig. Virksomheden bemyndiger ikke nogen person eller 

repræsentant til at indgå nogen form for forpligtelse eller 

ansvar i forbindelse med salget af produktet.

Enhver repræsentant eller aftale, som ikke er indeholdt i 

garantien, er ugyldig og har ingen virkning.

OVENSTÅENDE GARANTI ERSTATTER ENHVER ANDEN 

DIREKTE ELLER INDIREKTE GARANTI HERUNDER GARANTI 

ELLER SALGBARHED ELLER BRUGSEGNETHED.
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ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET 
(EMC)

Intelect® RPW 2 er blevet testet og overholder grænserne 

for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for medicinsk 

udstyr iht. IEC 60601-1-2. Disse grænser er fastlagt for at yde 

en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en typisk 

medicinsk installation.

Retningslinjerne nedenfor er beregnet til at hjælpe med at 

fremme elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) i Intelect® 

RPW 2's identificerede anvendelsesmiljø.

• Gør brug af tilgængelige ressourcer såsom  

EMC-fagfolk og publikationer og internetwebsider 

om emnet for medicinsk udstyr og EMC;

• Vurder det elektromagnetiske miljø på stedet (f.eks. 

identificering af radiosendere omkring stedet), og 

identificer de områder, hvor der anvendes livsvigtigt 

medicinsk udstyr;

• Håndter det elektromagnetiske miljø, RF-sendere og 

alt elektrisk og elektronisk udstyr, herunder medicinsk 

udstyr, således, at risikoen for elektromagnetisk 

interferens fra medicinsk udstyr (EMI) reduceres, og 

opnå EMC;

• Koordiner køb, installation, servicering og håndtering 

af alt elektrisk og elektronisk udstyr, der bruges på 

stedet, med henblik på at opnå EMC;

• Oplys sundhedsplejepersonale, kontrahenter, 

besøgende og patienter om EMC og EMI, og hvordan 

de kan genkende EMI og hjælpe med at minimere 

tilknyttede risici;

• Etabler, og implementer skriftlige politikker 

og procedurer, der dokumenterer 

sundhedsinstitutionens intentioner og metoder, for 

at reducere risikoen for EMI og opnå EMC.

• Rapportér problemer med EMI til US FDA 

MedWatch-programmet, og kommuniker oplevelser 

med EMI/EMC videre til kolleger i åbne fora såsom 

medicinske/tekniske publikationer og konferencer.

Du kan finde mere information i et omfattende 

vejledningsdokument for EMC i sundhedsfaciliteter, udviklet 

med deltagelse af FDA, af Association for the Advancement 

of Medical Instrumentation (AAMI): Rapport over tekniske 

oplysninger (TIR) 18, Vejledning om elektromagnetisk 

kompatibilitet for medicinsk udstyr til kliniske/biomedicinske 

ingeniører. AAMI TIR 18-1997. Arlington, Virginia: Association 

for the Advancement of Medical Instrumentation; 1997.

Forsigtig:
Elektromedicinsk udstyr kræver særlige forholdsregler 

vedrørende EMC og skal installeres og betjenes i henhold 

til disse anvisninger. Det er muligt, at høje niveauer af 

elektromagnetisk interferens (EMI), som skyldes udstrålet 

eller ledet radiofrekvens fra bærbart og mobilt RF-

kommunikationsudstyr eller andre kraftige eller nærliggende 

kilder til radiofrekvens, kan medføre forstyrrelser i 

ultralydsystemet. Tegn på forstyrrelser kan omfatte 

forringelse eller forvrængning af billedet, usikre aflæsninger, 

manglende funktion for udstyret eller anden forkert 

funktionalitet. Hvis dette forekommer, skal området, hvor 

forstyrrelserne forekommer, undersøges og følgende gøres 

for at fjerne kilden/kilderne til forstyrrelserne:

• Sluk, og tænd for udstyr i nærheden for at isolere 

udstyr, der kan forårsage funktionsforstyrrelser.

• Flyt, eller vend udstyr, der forårsager forstyrrelse.

• Øg afstanden mellem det forstyrrende udstyr og 

ultralydsystemet.

• Kontrollér brugen af frekvenser i nærheden af 

ultralydsystemets frekvenser.

• Fjern anordninger, der er meget følsomme over 

for EMI.

• Reducér strømmen fra interne kilder på institutionen 

(som f.eks. kaldeanlæg), hvor det kan lade sig gøre.

• Mærk anordninger, der er følsomme over for EMI.

• Oplær det kliniske personale til at genkende 

potentielle EMI-relaterede problemer.

• Fjern, eller reducér EMI med tekniske løsninger (som 

f.eks. afskærmning).

• Begræns brugen af personligt kommunikationsudstyr 

(mobiltelefoner, computere) i områder med 

anordninger, der er følsomme over for EMI.

• Del relevante EMI-oplysninger med andre, særligt ved 

vurdering af køb af nyt udstyr, der kan generere EMI.

• Køb medicinsk udstyr, der overholder IEC 60601- 1-2 

EMC-standarder (3V/meter EMI-immunitet, begræns 

interferensniveau til 0,0014 V/meter).
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TABELLER OVER ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC)

Produktbenævnelsen for Intelect® RPW 2, der anvendes i teksten nedenfor, omfatter alle varianter.

Intelect RPW 2-enheden er underlagt særlige forsigtighedsregler vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Enheden 

skal således installeres og tages i brug i fuldstændig henhold til de EMC-direktiver, der er anført i de medfølgende dokumenter.

Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr kan påvirke Intelect RPW 2-enheden.

Intelect RPW 2 må ikke anvendes ved siden af eller stablet med andet udstyr.

Hvis det er nødvendigt at anvende Intelect RPW 2-enheden ved siden af eller stablet, skal enheden observeres for at bekræfte 

normal drift i den konfiguration, der anvendes.

Hvis du opdager skader eller funktionsfejl, der kan påvirke patientens eller operatørens sikkerhed, skal enheden repareres, før 

den tages i brug.

Hvis det er nødvendigt at udskifte samlinger eller kabler, er det kun producentens originale dele, der må anvendes, for at sikre 

fortsat overholdelse af EMC-kravene efter reparationen.

Med hensyn til den elektromagnetiske kompatibilitet kræves der ingen vedligeholdelsesdrift i produktets forventede levetid!

ADVARSEL!
Brug af tilbehør og kabler, udover dem, der er specificeret af producenten af produktet eller følger med 

produktet, kan resultere i dette udstyrs øgede elektromagnetiske emission eller nedsatte elektromagnetiske 

immunitet og dermed forkert drift.
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12.2 Elektromagnetisk immunitet : Vejledning og producentens erklæring - Elektromagnetisk immunitet

Intelect RPW 2 er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø specificeret nedenfor. Kunden eller brugeren 

af Intelect RPW 2-enheden skal sikre, at den bruges i et sådant miljø.

Immunitetstest IEC 60601-testniveau Overensstemmelsesniveau Elektromagnetisk miljø – retningslinjer

Elektrostatisk 
udladning (ESD) til 
IEC 61000-4-2

± 8 kV kontakt
± 15 kV luft

± 8 kV kontakt
± 15 kV luft

Gulvene skal være af træ, cement eller keramiske fliser. Hvis gulvene er dækket 
med syntetisk materiale, skal den relative fugtighed være på mindst 30 %.

Elektrisk hurtig transient/
burst til IEC 61000-4-4

± 2 kV
100 kHz gentagelse
frekvens

± 2 kV
100 kHz gentagelse
frekvens

Netspændingen skal opfylde kravene til et typisk erhvervs- eller hospitalsmiljø.

Spændingsbølge til 
IEC 61 000-4-5

± 1 kV kabel til kabel
± 2 kV kabel til jord 

± 1 kV kabel til kabel
± 2 kV kabel til jord 

Netspændingen skal opfylde kravene til et typisk erhvervs- eller hospitalsmiljø.

Spændingsfald 
til IEC 61000-4-11

0 % UT ; 0,5 cyklusser ved 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270°, 315°
0 % UT ; 1 cyklus og
70 % UT ; 25/30 cyklusser
Enkelt fase ved 0°

0 % UT ; 0,5 cyklusser ved 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270°, 315°
0 % UT ; 1 cyklus og
70 % UT ; 25/30 cyklusser
Enkelt fase ved 0°

Netspændingen skal opfylde kravene til et typisk erhvervs- eller hospitalsmiljø. 
Hvis brugeren af Intelect RPW 2-enheden kræver uafbrudt funktion under 
netstrømsvigt, anbefales det, at Intelect RPW 2-enheden strømføres af en 
nødstrømforsyning eller et batteri.

Strømfrekvens 
(50/60 Hz) magnetisk 
felt til IEC 61000-4-8

30 A/m 30 A/m
Magnetiske strømfrekvensfelter skal have samme karakteristika som et typisk 
erhvervs- eller hospitalsmiljø.

Bemærk:  UT er vekselstrømsspændingen inden valg af testniveau.

12.1 Elektromagnetiske emissioner: Vejledning og producentens erklæring – Elektromagnetisk emission

Intelect RPW 2 er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø specificeret nedenfor. Kunden eller brugeren af 

Intelect RPW 2-enheden skal sikre, at den bruges i et sådant miljø.

Emissionstests Overholdelse Elektromagnetisk miljø – retningslinjer

RF-emissioner CISPR 11 Gruppe 1

Intelect® RPW 2 bruger RF-energi til den interne 

funktion. Derudover indeholder Intelect RPW 2 en 

Bluetooth® radiomodul, der overholder de nationale 

regler Derfor er RF-emissionerne meget lave og vil 

højst sandsynligt ikke forårsage interferens i elektronisk 

udstyr i nærheden. Der skal dog opretholdes en 

afstand på 30 cm.

RF-emissioner til CISPR 11 Klasse B

Intelect RPW 2 er velegnet alle steder undtagen 

i private hjem og steder, der er direkte tilknyttet 

offentlig lavspændingsnetværk, der forsyner bygninger 

til almindelig beboelse.

Harmoniske emission til 
IEC 61000-3-2

Overholder klasse
Et krav

Spændingsudsving/flimmeremissioner  
i henhold til IEC 61000-3-3

overholder

BRUGERVEJLEDNING TIL INTELECT® RPW 2
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Vejledning og producentens erklæring - Elektromagnetisk immunitet

Intelect® RPW 2 er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø specificeret nedenfor. Kunden eller brugeren af

Intelect RPW 2-enheden skal sikre, at den bruges i et sådant miljø

Immunitetstest IEC 60601-testniveau Overensstemmelsesniveau Elektromagnetisk miljø – retningslinjer

Ledet RF 
til IEC 61000-4-6

6 V
0,15 MHz-80 MHz 
80 % AM at 1 kHz

6 V
0,15 MHz-80 MHz 
80 % AM at 1 kHz

Udstrålet RF
til IEC 61000-4-3

10 V/m
80 MHz-2,7 GHz
80 % AM at 1 kHz

10 V/m
80 MHz-2,7 GHz
80 % AM at 1 kHz

Nærhedsfelter 
fra trådløst RF-
kommunikationsudstyr 
til IEC 61000-4-3

27 V/m
380-390 MHz
PM 18 Hz

28 V/m
430-470 MHz
FM +/- 5 kHz
1 kHz sine

9 V/m
704-787 MHz
PM 217 Hz

28 V/m
800-960 MHz
PM 18 Hz

28 V/m
1,7-1,99 GHz
PM 217 Hz

28 V/m
2,4 GHz-2,57 GHz
ved PM 217 Hz

9 V/m
5,1 GHz-5,8 GHz
ved PM 217 Hz

27 V/m
380-390 MHz
PM 18 Hz

28 V/m
430-470 MHz
FM +/- 5 kHz
1 kHz sine

9 V/m
704-787 MHz
PM 217 Hz

28 V/m
800-960 MHz
PM 18 Hz

28 V/m
1,7-1,99 GHz
PM 217 Hz

28 V/m
2,4 GHz-2,57 GHz
ved PM 217 Hz

9 V/m
5,1 GHz-5,8 GHz
ved PM 217 Hz

Feltstyrken fra stationære sendere, såsom basestationer for radiotelefoner (mobile/trådløse) og landbaseret mobil radio, AM- og FM-radioudsendelse og tv-udsendelse, kan i teorien ikke beregnes 
præcist. Det bør overvejes at udføre en elektromagnetisk undersøgelse med henblik på at vurdere det elektromagnetiske miljø, som skyldes faste RF-sendere. Hvis den målte feltstyrke på stedet, 
hvor Intelect RPW 2 anvendes, overstiger ovenstående gældende RF-overensstemmelsesniveau, skal Intelect RPW 2 overvåges for at bekræfte normal betjening. Hvis abnorm ydeevne observeres, 
kan yderligere forholdsregler være nødvendige, herunder at dreje eller flytte Intelect RPW 2.
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12.3 RF-interferens (radiofrekvensudstyr)
EMC-forstyrrelser kan påvirke Intelect® RPW 2-enhedens ydeevne. For at forhindre, at brugeren udsættes for uacceptable risici 

kører enheden med jævne mellemrum funktionstjek under driften. Hvis der opstår et problem sker følgende:

− der lyder et signal

− enheden stopper med det samme

− meddelelsen FEJL vises sammen med en fejlkode på skærmen

I dette tilfælde kan du forsøge at genstarte enheden ved kortvarigt at slukke og tænde for den igen.

ADVARSEL!
Bærbart RF-kommunikationsudstyr (herunder perifere enheder såsom antennekabler og eksterne antenner) 

må ikke anvendes tættere på nogen del af Intelect RPW 2, inklusive kablerne specificeret af producenten, end 

30 cm (12 in). Det kan resultere i en forringelse af udstyrets ydeevne.
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